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Ata da 91ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 4 de agosto de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Anto nio Car los Ma ga lhães, Ge ral do Melo, Ade mir Andra de
Car los Pa tro cí nio, Ca sil do Mal da ner, Luiz Otá vio e Bla i ro Mag gi
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ade mir Andra de – Agne lo Alves – Alva ro Dias –
Antonio Carlos Ma ga lhães – Anto nio Car los Va la dares – Arlin do Porto – Artur da Ta vo la – Bel lo Par ga –
Ber nar do Ca bral – Bla i ro Mag gi – Car los Be zer ra –
Carlos Patrocinio – Car los Wil son – Ca sil do Mal daner – Djalma Bessa – Edi son Lobão – Edu ar do Sique i ra Cam pos – Edu ar do Su plicy – Emí lia Fer nandes – Ernan des Amo rim – Fran ce li no Pe re i ra – Fre itas Neto – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gerson Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – Gil vam Bor ges –
Heloísa He le na – Hugo Na po leão – Iris Re zen de –
Jader Bar balho – Jefferson Pe res – João Alberto
Souza – Jor ge Bornha u sen – José Agri pi no – José
Alen car – José Edu ardo Dutra – José Fo ga ça –
José Jor ge – José Ro ber to Arru da – José Sar ney –
Ju vên cio da Fon se ca – La u ro Cam pos – Le omar
Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân ta ra – Lú dio Co e lho – Luiz
Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Lu zia To le do
– Ma guito Vile la – Mari na Silva – Mar lu ce Pin to –
Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra Men des – Mo za ril do Cavalcanti – Nabor Jú nior – Ney Su assuna – Osmar
Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pe dro Piva –
Ra mez Te bet – Re nan Ca lhe i ros – Ro ber to Fre i re –
Ro ber to Requião – Rober to Sa tur ni no – Ro mero
Jucá – Romeu Tuma – Se bas tião Rocha – Sérgio
Ma cha do – Silva Jú nior – Teo to nio Vile la Fi lho –
Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –A lis ta
de presen ça acusa o com pa re ci men to de 75 Srs.
Se na do res. Ha vendo nú mero re gimental, de claro
aber ta a ses são.
Sob a pro te ção de Deus, ini ci a mos nos sos traba lhos.

O Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Nabor Jú ni or, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 477, DE 1999
Da Co mis são de Edu ca ção, so bre o
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de
1999 (nº 638/98, na Câ mara dos De pu tados), que “apro va o ato que re no va a
con ces são da Rá dio Clube de Miran dó po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra dio di fu são so no ra em onda mé dia na ci dade de Mi ran dó po lis, Esta do de São Pa ulo”.
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Proje to de Decre to Le gislativo nº 50, de 1999 (nº
638/98, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que “apro va o
ato que reno va a con ces são à Rá dio Clu be de Miran dó po lis Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão so no ra em onda mé dia na ci da de de Mi ran dópo lis, Esta do de São Pa u lo”.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 1.041,
de 1996, o Pre si den te da Re pú bli ca subme te ao
Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de
25 de outu bro de 1996, que reno va a concessão
para a ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
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A exposi ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu nicações ao Presidente da República, documento que
in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci tação de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de com a
le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio Clu be de Mi ran dó po lis Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta

Co tas de Par ti ci pa ção

Eu rí di ce Fra zil li

6.300

Jor ge de Fa ria Ma luly

14.700

To tal de Co tas

21.000

O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Marcelo
Bar bi e ri, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Tendo em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acompanha o PDS nº 50, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Re so lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca rac terizado que a empresa Rádio Clube de Mirandópolis
Ltda. atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is
para ha bi li tar-se à re no va ção da con ces são, opi na mos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De cre to
Legislativo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Gerson Ca ma ta – Hugo Na po leão – Álva ro Dias – Geral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edison Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
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Parga – Antero Paes de Barros – José Fogaça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.
PARECER Nº 478, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Le gislativo nº 52, de
1999 (nº 640/98, na Câmara dos De pu tados), que “apro va o ato que re no va a conces são da Fun da ção Nos sa Se nho ra Apare ci da para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão so no ra em onda tro pi cal na ci da de de
Apa re ci da, Esta do de São Pa u lo”.
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 52, de 1999 (nº 640, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à Fun da ção Nos sa Se nho ra
Apa re ci da para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são sono ra em onda tro pi cal na ci da de de Apa re ci da, Estado de São Pa u lo.
Por meio da Men sa gem Pre si den ci al nº 236, de
1997, o Presidente da República submete ao Con gres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 14 de
fe ve re i ro de 1997, que re no va a con ces são para a explo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos ter mos
do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223, ambos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Pre sidente da Re pública, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te soli ci ta ção de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de
com a le gis la ção apli cá vel, o que levou ao seu de fe rimento.
É o seguinte o quadro di retivo da Fundação
Nos sa Se nho ra Apa re ci da:
– Dom Ivo Lors che i der
– Pe. Anto nio Cé sar Mo re i ra Mi guel
– Pe. João Ba tis ta de Alme i da
– Pe. Car los da Sil va
– Pe. Ja mil He re dia
O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer fa vorável de seu relator, Deputado Paulo
Cor de i ro, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la ti-
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va, contra os votos dos Deputados José Genoíno,
José Ma cha do e Luiz edu ar do Gre e nhalgh.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acompanha o PDS nº52, de 1999, evidencia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racterizado que a Fundação Nossa Senhora Aparecida
atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De creto Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Presi den te Ro meu Tuma– Re la tor – Freitas Neto – Gerson Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Geral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo ra – Edison Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
Parga – Antero Paes de Barros – José Fogaça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na – Álva ro Dias.
PARECER Nº 479, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Le gislativo nº 91, de
1999 (nº 684/98, na Câmara dos De pu tados), que “apro va o ato que re no va a permis são ou tor ga da à RBS – Empre sa Ca tarinense de Comunicações Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
fre quên cia mo du la da na ci da de de Cha pecó, Esta do de San ta Ca ta ri na”.
Re la tor: Se na dor Ge ral do Althoff
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 91, de 1999 (nº 684, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato

303

que re no va a per mis são à RBS – Empre sa Ca ta ri nense de Co mu ni ca ções Ltda. para ex plo rar o ser vi ço de
ra di o di fu são so no ra em fre quên cia mo du la da na ci dade de Cha pe có, Esta do de San ta Ca ta ri na.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.102,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Congresso Nacional o ato constante da Por ta ria nº 439,
de 11 de se tem bro de 1997, que re no va a per mis são
para a exploração de canal de radiodifusão sonora,
nos ter mos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do
art. 223, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu nicações ao Presidente da República, documento que
in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci tação de re no va ção foi ins tru í da de con for mi da de com a
le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to RBS – Empre sa Ca ta ri nen se de Co mu nica ções Ltda.
Nome do Só cio Co tis ta

Co tas de Par ti ci pa ção

Nel son Pa che co Si rotsky

6.600.000

Car los Edu ar do Shne i der
Melzer

6.600.000

Mar cos Ra mon Dvos kin

6.600.000

To tal de Co tas

19.800.000

O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Carlos
Apo li ná rio e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Comis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal eva za do em boa téc ni ca le gis la ti va.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra de sons e
imagens,. praticados pelo Po der Exe cu ti vo, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma série de informação a serem prestadas e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
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que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 91, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racte ri za do que a em pre sa RBS – Empre sa Ca ta ri nen se
de Co mu ni ca ções Ltda. aten deu a to dos os re qui si tos
téc ni cos e le ga is para ha bi li tar-se à re no va ção da permissão, opinamos pela aprovação do ato, na forma
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ mara dos De pu ta dos.
Sala da Co mis são, 23 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Presidente – Geraldo Althoff, Relator –
Geraldo Cân dido – Luzia Toledo – Álva ro Dias –
Luiz Otá vio – Emí lia Fer nan des – Ro ber to Sa tur nino (abstenção) – Artur da Tá vo la – Edi son Lo bão –
Djalma Bessa – Hugo Napoleão – Bello Parga –
Ma ri na Sil va (absten ção) – Ro meu Tuma.
PARECER Nº 480, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Le gislativo nº 96, de
1999 (nº 689/98, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a concessão da Sociedade Rádio Club Altinó po lis Ltda., para ex plo rar ser vi ço de ra di odifusão so no ra em onda mé dia na ci da de
de Alti nó po lis, Esta do de São Pa u lo.
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de Decreto Legislativo nº 96, de 1999 (nº 689, de
1998, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato
que re no va a con ces são à So ci e da de Rá dio Club Altinó po lis Ltda., para ex plo rar o ser vi ço de ra di o di fu são
so no ra em onda mé dia na ci da de de Alti nó po lis, Estado de São Pa u lo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.222,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Congres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to s/n, de 14
de ou tu bro de 1997, que re no va a con ces são para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co mu nicações ao Presidente da República, documento que
in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so li ci tação de re no va ção foi ins tru í da de con for midade com a
le gis la ção apli cá vel, o que le vou ao seu de fe ri men to.
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É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to So ci e da de Rá dio Club Alti nó po lis Ltda.:
Nome do Só cio Co tis ta Co tas de Par ti ci pa ção
Ma u ro Mat suo
625
José Adol fo Bi an co Mo li na
160
Emi re na Vi e i ra da Fon se ca Fi gue i re do
484
Adnor Car va lho Bus chi
107
José Fra ga Pe re i ra da Sil va
107
Na u de Vi cen ti ni da Cos ta
42
He i tor Lima Zuc co lot to
28
To tal de Co tas
1.600
O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Infor mática da Câmara dos Deputados, tendo recebido
parecer favorável de seu relator, Deputado Ricardo
Bar ros, e apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.
Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, contra os votos dos Deputados José Machado,
José Ge no í no e Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.
II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per mis são ou au to ri za ção para que executem serviços de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos ter mos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Tendo em vista o exame da documentação que
acompanha o PDS nº 96, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na
Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando
caracterizado que a empresa Sociedade Rádio Club
Altinópolis Ltda., atendeu a todos os requisitos
técncos e legais para habilitar-se à renovação da
concessão, opinamos pela aprovação do ato, na
forma do Projeto de Decreto Legislativo originário da
Câmara dos Deputados.
Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Gerson Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Ge-
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ral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edison Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
Parga – Antero Paes de Barros – José Fogaça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.
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Na Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Reda ção da que la Casa, o Pro je to foi con si de ra do ju rí dico, cons ti tu ci o nal e va za do em boa téc ni ca le gis la tiva, contra os votos dos Deputados José Machado,
José Ge no í no e Luiz Edu ar do Gre e nhalgh.

PARECER Nº 481, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de
1999 (nº 648/98, na Câmara dos De pu tados), que apro va o ato que re no va a concessão da Rá dio São Jo a quim Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sono ra
em onda média na cida de de São Jo aquim, Esta do de São Pa u lo.
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
I – Re la tó rio
Che ga a esta Co mis são, para pa re cer, o Pro je to
de De cre to Le gis la ti vo nº 104, de 1999 (nº 648, de 1998,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va o ato que re nova a con ces são à Rá dio São Jo a quim Ltda. para ex plorar o ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na
ci da de de São Jo a quim, Esta do de São Pa u lo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.066,
de 1997, o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te ao Congres so Na ci o nal o ato cons tan te do De cre to de 22 de
setembro de 1997, que renova a concessão para a
ex plo ra ção de ca nal de ra di o di fu são so no ra, nos termos do art. 49, XII, com bi na do com o § 1º do art. 223,
am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral.
A ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Co municações ao Presidente da República, documento
que in te gra os au tos, dá con ta de que a pre sen te so licitação de renovação foi instruída de conformidade
com a le gis la ção, o que le vou ao seu de fe ri men to.
É a se guin te a com po si ção aci o ná ria do em preen di men to Rá dio São Jo a quim Ltda.:
Nome do Só cio
João Fer nan des Mo li na
Ra chel Ma ri za Bi an co Mo li na
Jo a quim de Sou za
To tal de Co tas

II – Voto do Re la tor
O pro ces so de exa me e apre ci a ção, pelo Congresso Nacional, dos atos que ou tor gam e re no vam
concessão, per missão ou autorização para que se
exe cu tem ser vi ços de ra di o di fu são so no ra e de sons
e ima gens, pra ti ca dos pelo Po der Exe cu ti vo, nos termos do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral, deve obe decer, nes ta Casa do Le gis la ti vo, às for ma li da des e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Se na do Fe de ral. Essa nor ma in ter na re la ciona uma sé rie de informações a se rem pres ta das e
exi gên ci as a se rem cum pri das pela en ti da de pre tenden te, bem como pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções,
que devem instruir o processo submetido à análise
des ta Co mis são de Edu ca ção.
Ten do em vis ta que o exa me da do cu men ta ção
que acom pa nha o PDS nº 104, de 1999, evi den cia o
cum pri men to das for ma li da des es ta be le ci das na Reso lu ção nº 39/92, do Se na do Fe de ral, fi can do ca racterizado que a empresa Rádio São Joaquim Ltda.
atendeu a to dos os re qui si tos téc ni cos e le ga is para
habilitar-se à renovação da concessão, opinamos
pela apro va ção do ato, na for ma do Pro je to de De creto Le gis la ti vo ori gi ná rio da Câ ma ra dos De pu ta dos.
Sala da Co mis são, 15 de ju nho de 1999. – Fre itas Neto, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor – Gerson Ca ma ta – Hugo Na po leão – Luiz Otá vio – Geral do Althoff – José Jor ge – Artur da Tá vo la – Edison Lo bão – Djal ma Bes sa – Lu zia To le do – Bel lo
Parga – Antero Paes de Barros – José Fogaça –
Sér gio Ma cha do – Ney Su as su na.

Co tas de
Participação

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

47.900

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado que
será lido pelo 1º Secretário em exercício, Senador
Na bor Jú ni or.

2.000
100
50.000

O presente Projeto foi examinado pela Co missão de Ciên cia e Te co no lo gia, Co mu ni ca ção e Infor máti ca da Câ ma ra dos De putados, ten do re ce bi do parecer
favorável de seu relator, Deputado Luiz Piauhylino, e
apro va ção unâ ni me da que la Co mis são.

É lido o se guin te:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 455, DE 1999
Alte ra dis po si ti vos da Lei nº 7.713, de
22 de de zem bro de 1988, e da Lei nº 9.250,
de 26 de de zem bro de 1995, que dis põem
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sobre Imposto so bre a Renda, e dão outras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 6º, in ci so XV, da Lei nº 7.713, de 22
de de zem bro de 1988, pas sa a vi go rar com a se guinte re da ção:
“Art. 6º ..................................................
..............................................................
XV – os rendimentos provenientes de
apo sen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para a
reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Pre vi dên cia Soci al da União, dos Esta dos, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co in terno, ou por entidade de previdência privada,
até o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos
re a is), por mês, a par tir do mês em que o contri bu in te com ple tar ses sen ta e cin co anos de
ida de, sem pre ju í zo da par ce la isen ta pre vista na ta be la de in ci dên cia men sal do im pos to"
(NR).
Art. 2º Os ar ti gos da Lei nº 9.250, de 26 de dezem bro de 1995, a se guir in di ca dos, pas sam a vi go rar
com as se guin tes al te ra ções:
“Art. 4º ..................................................
..............................................................
VI – a quan tia de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), correspondente à parcela
isen ta dos ren di men tos pro ve ni en tes de aposen ta do ria e pen são, trans fe rên cia para reserva remunedada ou re forma pagos pela
Previdência So cial da União, dos Estados,
do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cí pi os, ou por
qualquer pessoa jurídica de direito público
in ter no, ou por en ti da de de pre vi dên cia priva da, a par tir do mês em que o con tri bu in te
com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida de"
(NR). ..............................................................
“Art. 7º ..................................................
..............................................................
§ 2º-A É facultativa a apre sen ta ção de
de cla ra ção para as pes so as que re ce bam de
uma úni ca fon te e cu jos ren di men tos du ran te
o ano-calendário pro ve nham ex clu si va men te
do tra ba lho as sa la ri a do ou, ain da, de pro ventos de apo sen ta do ria ou pen sões pa gos por
qual quer pes soa ju rí di ca de di re i to pú bli co inter no ou por en ti da de de pre vi dên cia pri va da,
des de que aque les ren di men tos te nham sido
sub me ti dos à tri bu ta ção na fon te."
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Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Justificação
Pretende-se, com este projeto, in troduzir duas
al te ra ções na le gis la ção do im pos to de ren da, mais
pre ci sa men te no que se re la ci o na com o im pos to da
pes soa fí si ca. Sem em bar go de que se re ves tem de
sim pli ci da de, sig ni fi cam, na ver da de, gran de aper fe iço a men to nas re la ções do ente tri bu tan te com o contribuinte.
Em pri me i ro lu gar, é pro pos ta am pli a ção do li mite de isen ção para os apo sen ta dos com mais de sessen ta e cin co anos de ida de, para o va lor R$1.800,00
(mil e oi to cen tos re a is). Tra ta-se, aqui, de me di da do
mais alto alcance so ci al, eis que visa atin gir par ce la
da po pu la ção já ex clu í da da for ça de tra ba lho – sem
condições, portanto, de prover com plementação de
renda por seus próprios esforços – e que, nor malmen te, en fren ta vi cis si tu des de cor ren tes de ma i o res
cuidados ne ces sá ri os com a ma nu ten ção da pró pria
saúde.
O cons ti tu in te de 1988, em di ver sas pas sa gens,
preocuopou-se com o idoso, procurando lançar as
bases para uma política oficial adequada. Assim é,
por exem plo, que já na con ce i tu a ção da as sis tên cia
so ci al (art. 203) es ta be le ce como ob je ti vos, en tre outros, a pro te ção à ve lhi ce (in ci so I) e a ga ran tia de um
salário mínimo mensal ao idoso que comprove não
possuir me ios de prover à sua própria manutenção
(in ci so V). Mais adi an te, no art. 230, a Lei Ma i or é clara ao co man dar que “a fa mí lia, a so ci e da de e o Estado têm o de ver de am pa rar as pes so as ido sas, as segu ran do sua par ti ci pa ção na co mu ni da de, de fen dendo sua dig ni da de e bem-estar e ga ran tin do-lhes o dire i to à vida”.
O li mi te atu al men te fi xa do em R$900,00 (no vecen tos re a is), em bo ra pu des se ser ade qua do na época da edição da lei, revela-se hoje in su fi ci en te para
pro por ci o nar vida dig na ao tra ba lha dor que en tra (esta tis ti ca men te fa lan do) no úl ti mo es tá gio de sua vida.
Além das es ta tís ti cas que de mons tram se rem os idosos res pon sá ve is, em mé dia, por qua ren ta e cin co por
cen to da ren da das fa mí li as, o ido so en fren ta, por outro lado, um agra va men to das con di ções de sua manutenção devido a vários fatores, entre os quais se
po dem ci tar:
– avil ta men to, his to ri ca men te re co nhe ci do, dos
va lo res dos pro ven tos e pen sões;
– ma i o res des pe sas com sa ú de (mé di cos, hospi ta is, me di ca men tos);

AGOSTO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

– exclusão definitiva do mer ca do de tra ba lho,
im pos si bi li tan do ati vi da des para com ple men ta ção de
renda.
Como pano de fundo e integrando-se com tais
fatores, ressalte-se a circunstância de que apeans
ago ra o Bra sil co me ça a des per tar para a ne ces si dade de se preocupar com a existência e com o
bem-estar de uma fa i xa cres cen te da po pu la ção, até
hoje sim ples men te re le ga da ao os tra cis mo. As pró prias trans for ma ções da so ci e da de (de imi nen te men te
rural para urbana, as relacionadas com padrões de
ta ma nho de fa mí lia, com pa drões de re la ci o na men to
fi lhos/pais, etc.) Con tri bu em para pôr em evi dên cia o
enorme des pre pa ro de nos so País para li dar, dig namen te, com o seg men to da ter ce i ra ida de.
E esse segmento tende a tor nar-se cada vez
mais importante (e por que não di zer, problemático,
den tro de uma po lí ti ca glo bal de in te gra ção e de assis tên cia so ci al), na me di da em que vão-se cam bi ando os pa drões de na ta li da de e mor ta li da de, qua li da de
de vida e ou tros que con tri bu em para in ver ter ra pi damen te a pi râ mi de etá ria. Hoje, os ido sos aci ma de 65
anos são es ti ma dos em cer ca de cin co por cen to da
po pu la ção to tal, pro por ção que de ve rá sim ples men te
qua se do brar até o ano de 2.015.
Se gu ra men te, após o êxo do ru ral que to mou de
suspresa os formuladores de políticas públicas em
nos so País, fa zen do acu mu lar pro ble mas so ci a is até
hoje de di fi cí li ma so lu ção, a in ver são da pi râ mi de etária será, como fe nô me no de mo grá fi co, a gran de problemática brasileira do início do novo milênio. A re nún cia fis cal em fa vor do gru po de ter ce i ra ida de, tal
como pro pos to no art. 1º des te pro je to, ape nas virá
como um dos fa to res de ate nu a ção da cri se que ine vita vel men te ca rac te ri za rá o pro ces so.
A se gun da par te da pro pos ta tor na fa cul ta ti va a
apresentação de declaração de ajuste anual para
quem, recebendo exclusivamente rendimentos do
tra ba lho ou de pro ven tos e pen sões, já teve des conta do na fon te, du ran te todo o ano, res pec ti vo im pos to
de ren da.
O des con to na fon te nada mais é que a ins trumentalização do que os téc ni cos do se tor cha mam
de “arrecadação em bases correntes”, cujo núcleo
con ce i tu al re si de em que os ci da dãos de vem pa gar
o im pos to no mo men to em que per ce bem a ren da,
no su pos to de que des se fato advêm inú me ras vanta gens para o pró prio con tri bu in te e para a ad mi nistração.
Os tra ba lha do res e apo sen ta dos são os con tribu in tes que mais per fe i ta men te se ajus tam ao con ce ito de “ba ses cor ren tes”, por te rem nor mal men te uma
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úni ca fon te de ren da, sen do esta per fe i ta men te iden tifi cá vel e quan ti fi cá vel no mo men to de sua re a li za ção;
no má xi mo, o sis te ma de des con to na fon te po de ria
estar carecendo de alguns aperfeiçoamentos para
me lhor ajus tar a con tri bu i ção men sal àque la que a legis la ção pre co ni za para o con tri bu in te-tipo, de ma ne ira a minimizar ainda mais a necessidade de ajuste,
que se efe ti va com a de cla ra ção anu al.
Os tra ba lha do res e apo sen ta dos são os con tribu in tes que mais so frem no mo men to de fa zer o ajuste anual. Isso é perfeitamente intelegível se se leva
em con ta sua condição social média, o ex plicável
des co nhe ci men to e per ple xi da de em face da com plexa le gis la ção fis cal – o que é fon te de gran de an gús tia
de pon de rá vel par te da po pu la ção, na épo ca da decla ra ção, e, pior, mo ti vo de des pe sa paga a ter ce i ros
(pro fis si o na is ou pse u do pro fis si o na is) para pren cherem essa de cla ra ção.
Em princípio, a desobrigação de ajuste anu al
para essa clas se es pe cí fi ca de con tri bu in tes não deve rá pro du zir im pac tos sig ni fi ca ti vos na ar re ca da ção,
pois, na massa de mi lhões de con tri bu in tes, ha ve rá
compensação entre aqueles que deveriam com plementar o imposto e aqueles que deveriam receber
restituição, mesmo considerando que estes últimos
ten de rão mais a apre sen tar sua de cla ra ção.
Não há es ta tís ti cas dis po ní ve is a res pe i to. Contu do, ima gi ne mos como ra zoá vel uma dis per são de
no má xi mo três ou qua tro por cen to para mais e para
me nos do volume exato de ar recadação, cuja dis persão deve ser exatamente corrigida pelo ajuste
anual.
Tornando-se facultativa a declaração, mesmo
que a com pen sa ção aci ma men ci o na da não seja perfeita, vin do a ocor rer pre pon de rân cia de não-declaração
pe los que de ve ri am com ple men tar o im pos to, na pior
das hi pó te ses a que da da ar re ca da ção cor res pon derá àquela margem de três ou quatro por cento. Le ve-se ago ra em con ta que está sen do ob je ti va do apenas um gru po de con tri bu in tes do IRPF, que re pre senta, no to tal, em tor no de ape nas dez por cen to da ar reca da ção da União. Assim, o ris co de per da de ar re cada ção não vai além de 0,4% do to tal.
Por fim, con si de re-se que a dis pen sa de de claração anual, além de representar di mi nu i ção de an gús ti as e de cus tos para mi lhões de con tri bu in tes humildes, representará tam bém di minuição de custos
para a ad mi nis tra ção tri bu tá ria – o que, pro va vel mente, com pen sa rá so be ja men te a even tu al per da de arrecadação.
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Estas, as ra zões jus ti fi ca do ras do pre sen te projeto para cuja apro va ção con ta mos com o apo io dos
ilus tres pa res des ta Casa.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador Edi son Lo bão.
LEGISLAÇÃO CITADA
····················································································
LEI Nº 7.713, DE 72 DE DEZEMBRO DE 1988
Altera a Legislação do Imposto de
Ren da e as ou tras pro vi dên ci as.
····················································································
Art 6º Fi cam isen tos do im pos to de ren da os seguin tes ren di men tos per ce bi dos por pes so as fí si cas:
····················································································
XV – os ren di men tos pro ve ni en tes de apo sen tado ria e pen são, trans fe rên cia para a re ser va re mu nera da ou re for ma, pa gos pela Pre vi dên cia So ci al da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu ni cípi os, até o va lor equi va len te a cin quen ta OTN, a partir do mês em que o con tri bu in te com ple tar ses sen ta e
cin co anos de ida de, sem pre ju í zo da de du ção da parce la isen ta pre vis ta no art. 25 des ta Lei:
XVI – o va lor dos bens ad qui ri dos por do a ção ou
herança;
····················································································
LEI Nº 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995
Altera a Legislação do Imposto de
Renda das pessoas físicas e dá outras
providências.
····················································································
Art. 4º Na de ter mi na ção da base de cál cu lo sujeita à incidência men sal do im pos to de ren da po derão ser de du zi das:
····················································································
VI – a quan tia de R$900.00 (no ve cen tos re a is),
correspondente à parcela isenta dos rendimentos
pro ve ni en tes de apo sen ta do ria e pen são, trans fe rência para a re ser va re mu ne ra da ou re for ma pa gos pela
Pre vi dên cia So ci al da União, dos Esta dos do Dis tri to
Fe de ral e dos Mu ni cí pi os por qual quer pes soa ju rí dica de di re i to pú bli co in ter no, ou por en ti da de de pre vidên cia pri va da, a par tir do mês em que o con tri bu in te
com ple tar ses sen ta e cin co anos de ida de.
····················································································
Art. 7º A pes soa fí si ca de ve rá apu rar o sal do em
Re a is do im pos to a pa gar ou o va lor a ser res ti tu i do
relativamente aos rendimentos percebidos no
ano-calendário e apre sen tar anu al men te, até o úl ti mo
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dia útil do mês de abril do ano-calendário sub se qüente, de cla ra ção de ren di men tos em mo de lo apro va do
pela Se cre ta ria da Re ce i ta Fe de ral.
§ 1º O pra zo de que tra ta este ar ti go apli ca-se inclu si ve à de cla ra ção de ren di men tos re la ti va ao exercí cio de 1996, ano-calendário de 1995.
§ 2º Fi cam dis pen sa das da apre sen ta ção de declaração:
I – as pes so as fí si cas cu jos ren di men tos tri bu táveis, ex ce to os tri bu ta dos ex clu si va men te na fon te e
os su je i tos a tri bu ta ção de fi ni ti va se jam igua is ou in feri o res a R$10.800,00 (dez mil e oi to cen tos re a is), desde que não enquadradas em outras condições de
obri ga to ri e da de de sua apre sen ta ção.
II – ou tras pes so as fí si cas de cla ra das em ato do
Mi nis tro da Fa zen da cuja qua li fi ca ção fis cal as se gu re
a preservação dos controles fis ca is pela ad mi nis tração tri bu tá ria
§ 3º Fica o Ministro da Fazenda autorizado a
pror ro gar o pra zo para a apre sen ta ção da de cla ra ção
den tro do exer cí cio fi nan ce i ro.
§ 4º Ho mo lo ga da a par ti lha ou fe i ta a ad ju di cação dos bens, de ve rá ser apre sen ta da pelo in ven ta rian te, den tro de trin ta dias con ta dos da data em que
tran si tar em jul ga do a sen ten ça res pec ti va, de cla ração dos ren di men tos cor res pon den tes ao pe río do de
1º de ja ne i ro até a data da ho mo lo ga ção ou ad ju di cação.
§ 5º Se a ho mo lo ga ção ou ad ju di ca ção ocor rer
an tes do pra zo anu al men te fi xa do para a en tre ga das
declarações de rendimentos, juntamente com a de cla ra ção re fe ri da no pa rá gra fo an te ri or de ve rá ser entre gue a de cla ra ção dos ren di men tos cor res pon dentes ao ano-calendário an te ri or.
····················································································
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
····················································································
Art. 203. A assistência social será prestada a
quem dela ne ces si tar, in de pen den te men te de con tribu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob je ti vos:
I – a pro te ção à fa mí lia, à ma ter ni da de, à in fância, à ado les cên cia e à ve lhi ce;
II – o am pa ro às cri an ças e ado les cen tes ca rentes;
III – a pro mo ção da in te gra ção ao mer ca do de
trabalho;
IV – a habilitação e re abilitação das pessoas
por ta do ras de de fi ciên cia e a pro mo ção de sua in tegra ção à vida co mu ni tá ria;
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V – a ga ran tia de um sa lá rio mí ni mo de be ne fício mensal à pes soa portadora de deficiência e ao
ido so que com pro vem não pos su ir me i os de pro ver à
pró pria ma nu ten ção ou de tê-la pro vi da por sua fa milia, con for me dis pu ser a lei.
····················································································
Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm o
dever de amparar as pessoas idosas, assegurando
sua participação na comunidade, defendendo sua
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à
vida.
§ 1º Os pro gra mas de am pa ro aos ido sos se rão
exe cu ta dos pre fe ren ci al men te em seus la res.
§ 2º Aos ma i o res de ses sen ta e cin co anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos ur banos.
····················································································
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –O pro je to
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe ten te.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 408, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos ter mos cons ti tu ci o na is do art. 50, § 2º, e na
for ma re gi men tal dos arts. 215, item I, e 216, re que i ro
se jam so li ci ta das ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro
da Jus ti ça in for ma ções so bre as ques tões que se seguem.
Do to tal de cri mes pra ti ca dos nos úl ti mos 5 (cinco) anos, com grave ameaça ou violência contra a
pessoa, como agressão, estupro, roubo, seqüestro,
ho mi cí dio, la tro cí nio etc., quan tos fo ram co me ti dos:
a) com uso de arma de fogo com pra da re gu larmen te e re gis tra da no ór gão po li ci al com pe ten te?
b) com uso de arma de fogo não re gis tra da na
polícia?
c) com uso de arma de fogo re gis tra da na po lícia, mas sub tra í da de quem a re gis trou?
Justificação
O debate nacional que se desenvolve sobre o
des ti no a ser dado às ar mas de fogo e mu ni ções de
pro ce dên cia le gí ti ma tor nou-se pas si o nal. Ve ri fi ca-se,
através da imprensa, que argumentos semelhantes
são in vo ca dos pe los que se posicionam con tra ou a
fa vor da pros cri ção.
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A ques tão é gra ve, pois se re la ci o na com di re itos invioláveis, inscritos na Constituição e tutelados
pela le gis la ção pe nal. E o ad je ti vo “in vi o lá vel” in di ca,
por de fi ni ção ju rí di ca, tudo o que está le gal men te prote gi do con tra qual quer vi o lên cia e aci ma da ação da
justiça" (Dicionário Aurélio). Verifica-se, assim, ne cessidade ur gen te de dar um em ba sa men to téc ni co
ao debate, principalmente através de estatísticas
confiáveis, que nos permitam ra ci o nar so bre fa tos e
não ape nas so bre hi pó te ses.
Com o ob je ti vo de en ri que cer e em pres tar à discussão uma objetividade ma ior, pro pomos que esta
Casa obtenha, com presteza, respostas aba lizadas
às questões formuladas no presente requerimento,
em vir tu de da apre sen ta ção de pro je to pelo Exe cu ti vo
com o ob je ti vo de ex pro pri ar to das as ar mas de fogo e
munição pertencentes a cidadãos que nos integrem
as For ças Arma das ou ór gãos go ver na men ta is re la cio na dos com se gu ran ça e in te li gên cia, bem como proi bir sua co mer ci a li za ção.
Enten de mos que nin guém me lhor que o Excelentíssimo Ministro da Justiça pra trazer-nos essas
respostas, já que alguns dos órgãos responsáveis
pela se gu ran ça pú bli ca lhe são di re ta men te su bor dina dos e os de ma is dis põem de uma co or de na ção – a
Se cre ta ria Na ci o nal de Se gu ran ça Pú bli ca – tam bém
in te gran te da Pas ta.
Sala das Ses sões, 3 de agos to de 1999. – Se nador Ro meu Tuma.
(À Mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –O re querimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos termos do inciso III do art. 216 do Regimento
Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te:
OF 76/99-LPSDB
Bra sí lia, 3 de agos to de 1999
Se nhor Pre si den te,
So li ci to a Vos sa Exce lên cia de ter mi nar as pro vidências necessárias no sentido de proceder as se guintes al terações quanto à composição do PSDB
nas Co mis sões de Assun tos So ci a is e de Edu ca ção
des ta Casa.
CAS: Senador Lúcio Alcântara pelo Senador
Sér gio Ma cha do, como ti tu lar.
CE: Se na dor Sér gio Ma cha do pelo Se na dor Lúcio Alcân ta ra, como ti tu lar.
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Na oportunidade, renovo protestos de eleva da
estima e distinta consideração. – Se nador Sérgio
Ma cha do, Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –Se rão fei tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –A Pre sidência recebeu a Mensagem nº 151, de 1999 (nº
1.078/99, na ori gem), de 2 do cor ren te, do Pre si den te
da Re pú bli ca, en ca mi nhan do, nos ter mos do in ci so II
do art. 7° da Lei n° 9.069, de 1995, o demonstrativo
das emis sões do real re fe ren te ao se gun do tri mes tre
de 1999, as ra zões de las de ter mi nan tes e a po si ção
das re ser vas in ter na ci o na is a elas vin cu la das.
A ma té ria vai à Co mis são de Assun tos Eco nômi cos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –A Pre sidên cia re ce beu os Ofí ci os n°s 49 e 136, de 1999, da
Se cre ta ria-Executiva do Mi nis té rio da Fa zen da, en cami nhan do, nos ter mos da Re so lu ção n° 91, de 1997,
do Senado Federal, respectivamente, in formações
so bre o an da men to das ati vi da des e o IV Re la tó rio de
pro gres so do Pro gra ma Na ci o nal de Apo io à Admi nistração Fis cal para os Esta dos Bra si le i ros –PNAFE,
de sen vol vi das no se gun do se mes tre de 1998. Os expe di en tes, ane xa dos ao pro ces sa do da Re so lu ção n°
91, de 1997, vão à Co mis são de Assun tos Eco nô micos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen ta ção de emen das
ao Projeto de Lei da Câmara n° 20, de 1999 (nº
4.303/98, na Casa de ori gem), de ini ci a ti va do Pre sidente da República, que acrescenta artigo à Lei n°
9.099, de 26 de se tem bro de 1995.
Ao Projeto foi apresentada uma emenda, que
vai ao exa me da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia.
É a se guin te a emen da apre sen ta da:
EMENDA Nº 1-PLEN
Apre sen ta da ao Pro je to de Lei da Câma ra nº 20, de 1999 (nº 4.303/98, na Casa
de Ori gem), que acrescenta art. à Lei nº
9.099, de 26 de se tem bro de 1995.
Art. 1º Dê-se ao artigo 1º do Pro je to de Lei da
Câ ma ra em epí gra fe, a se guin te re da ção:
“Art. 1º ...................................................
“Art. 90. A As dis po si ções des ta Lei não
se apli cam no âm bi to da Jus ti ça Mi li tar, ex ceto o artigo 89 quan do se tra tar de cri me impro pri a men te mi li tar”.
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Justificação
A Lei federal nº 9.099/95 surgiu no arcabouço
ju rí di co na ci o nal com o apa ná gio de tor nar cé le re os
procedimentos apuratórios dos cri mes de me nor poten ci al ofen si vo, dan do à so ci e da de bra si le i ra a possi bi li da de de ter uma res pos ta ju rí di ca à so ci e da de é
perfeitamente aplicável à Justiça Mi litar, na forma
como es pe ci fi ca da nes ta Emen da.
Não se pre ten de de i xar de ape nas os mi li ta res
que co me tam cri mes de me nor po ten ci al ofen si vo e,
com isso aba lar a hi e rar quia e a dis ci pli na da ca ser na,
mesmo porque as leis e regulamentos das ins ti tu ições militares possuem dis positivos Administrativos
disciplinares suficientes para a manutenção de tão
im por tan tes prin cí pi os, mas sim, na es fe ra pro ces sual, agilizar a Jus ti ça, com to tal ade qua ção à le gis lação e aos prin cí pi os nor te a do res da Jus ti ça Cri mi nal
brasileira.
Sala das Ses sões, 3 de agos to de 1999. – Se nador Ernan des Amo rim, PPB – RO.
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) –So bre a
mesa, pro je to de lei do Se na do que será lido pelo Sr.
1° Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 456, DE 1999
Alte ra a Lei nº 8.078, de 11 de se tembro de 1990, – Có di go de De fe sa do Consu mi dor –, para in clu ir a vida útil dos produ tos en tre os da dos obri ga to ri a men te infor ma dos ao con su mi dor.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O in ci so III do art. 6º da Lei nº 8.078, de 11
de se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te
redação:
“Art. 6º ..................................................
..............................................................
III – a in for ma ção ade qua da e cla ra sobre os diferentes pro dutos e ser viços, com
especificação correta de quantidade, ca racte rís ti cas, com po si ção, vida útil, qualidade e
preço, bem como sobre os riscos que apre sen tem; (NR)
............................................................"
Art. 2º O art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de se tembro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
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“Art. 31. A oferta e a apresentação de
pro du tos ou ser vi ços de vem as se gu rar in formações corretas, claras, pre cisas, os ten sivas e em lín gua por tu gue sa, so bre suas características, qualidades, quantidade, com po si ção, pre ço, ga ran tia, vida útil, pra zos de
validade e origem, entre outros dados, bem
como so bre os ris cos que apre sen tem à sa úde e se gu ran ça dos con su mi do res.” (NR)
Art. 3º O § 1º do art. 37 da Lei nº 8.078, de 11 de
se tem bro de 1990, pas sa a vi go rar com a se guin te redação:
“Art. 37. ................................................
§ 1º É en ga no sa qual quer mo dalidade
de informação ou comunicação de caráter
pu bli ci tá rio, in te i ra ou par ci al men te fal sa, ou,
por qualquer outro modo, mes mo por omis são, ca paz de in du zir em erro o con su mi dor a
respeito da natureza, características, vida
útil, qua li da de, quan ti da de, pro pri e da des, origem, pre ço e qua is quer ou tros da dos so bre
pro du tos e ser vi ços. (NR)
............................................................"
Art. 4º Esta lei entra em vigor cento e oiten ta
dias após a data de sua pu bli ca ção.
Justificação
Este pro je to de lei visa in clu ir a vida útil dos produ tos en tre ou tros da dos es sen ci a is a se rem in for mados ao con su mi dor no mo men to da ofer ta do pro du to.
Ape sar de o Có di go de De fe sa do Con su mi dor
ser con si de ra do uma das co di fi ca ções con su me ris tas
mais avan ça das do mun do, há que se bus car a cada
dia o seu apri mo ra men to. Para tan to, com o ob je ti vo
de ins tru men ta li zar, ain da me lhor, o pro ces so de ci sório quan to à com pra ou não de um pro du to, é mis ter
que o con su mi dor dis po nha, além das in for ma ções já
ga ran ti das pelo CDC, do dado so bre a sua vida útil.
Recordem-se as palavras do jurista Antônio
Herman de Vasconcellos e Benjamin, no que tange
ao de ver de in for mar:
“Para a pro te ção efe ti va do con su mi dor
não é su fi ci en te o mero con tro le da en ga no sida de e abu si vi da de da in for ma ção. (...) Toda
a re for ma do sis te ma ju rí di co nes sa ma té ria,
em es pe ci al no que se re fe re à pu bli ci da de,
re la ci o na-se com o re co nhe ci men to de que o
con su mi dor tem um di re i to a uma in for ma ção
com ple ta e exa ta so bre os pro du tos e ser viços que deseja adquirir. (...) Cu i da do de ver
de in for mar a car go do for ne ce dor. O Có di go,
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como se sabe, dá gran de ên fa se ao as pec to
pre ven ti vo da pro te ção do con su mi dor. (...) O
con su mi dor bem in for ma do é um ser apto a
ocu par seu es pa ço na so ci e da de de con sumo.” (Có di go bra si le i ro de de fe sa do con sumi dor; co men ta do pe los au to res do an te proje to. 5. ed. Rio de Ja ne i ro: Fo ren se Uni ver sitá ria, 1998)
Uma vez re al ça da a im por tân cia do de ver de infor mar por par te do for ne ce dor, des ta que-se a ne cessidade de se informar também sobre a vida útil dos
pro du tos para que o con su mi dor es te ja apto a fa zer
uma ava li a ção mais ra ci o nal so bre qual pro du to es colher.
Di an te do ex pos to, peço o apo io dos meus nobres Pa res para esta pro po si ção, com o fim de buscar mos a pro te ção ain da mais ca bal do con su mi dor
brasileiro.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador Ro ber to Sa tur ni no.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº. 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe so bre a proteção do con su mi dor e dá ou tras pro vi dên ci as.
····················································································
Art. 6º São di re i tos bá si cos do con su mi dor:
····················································································
III – a in for ma ção ade qua da e cla ra so bre os dife ren tes pro du tos e ser vi ços, com es pe ci fi ca ção corre ta de quan ti da de, ca rac te rís ti cas, com po si ção, quali da de e pre ço, bem como so bre os ris cos que apresentem;
····················································································
Art. 31. A ofer ta e apre sen ta ção de pro du tos ou
ser vi ços de vem as se gu rar in for ma ções cor re tas, claras, pre ci sas, os ten si vas e em lin gua por tu gue sa sobre suas características, qualidades, quantidade,
composição, preço, garantiam pra zos de va li da de e
origem, entre ou tros da dos, bem como so bre os riscos que apre sen tam à sa ú de e se gu ran ça dos con sumidores.
····················································································
Art. 37. É proibida toda publicidade enga no sa
ou abu si va.
§ 1º É en ga no sa qual quer mo da li da de de in forma ção ou co mu ni ca ção de ca rá ter pu bli ci tá rio, in te i ra
ou par ci al men te fal sa, ou, por qual quer ou tro modo,
mes mo por omis são, ca paz de in du zir em erro o consu mi dor a res pe i to da na tu re za, ca rac te rís ti cas, quan-
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tidade, quantidade, pro priedades, origem pre ço e
qua is quer ou tros da dos so bre pro du tos e ser vi ços.
§ 2º É abu si va, den tre ou tras a pu bli ci da de discri mi na tó ria de qual quer na tu re za, a que in ci te à vi olên cia, ex plo re o medo ou a su pers ti ção, se apro ve i te
da de fi ciên cia de jul ga men to e ex pe riên cia da cri ança, des res pe i ta va lo res am bientais, ou que seja ca paz de in du zir o con su mi dor a se com por tar de for ma
pre ju di ci al ou pe ri go sa à sua sa ú de ou se gu ran ça.
§ 3º Para os efe i tos des te có di go, a pu bli ci da de
é en ga no sa por omis são quan do de i xar de in for mar
so bre dado es sen ci al do pro du to ou ser vi ço.
§ 4º (Ve ta do).
····················································································
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia deci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - O pro jeto
lido será pu bli ca do e re me ti do à Co mis são com pe tente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há ora do res ins cri tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB-GO) - Sr. Presidente, desejo fazer uma comunicação inadiável,
para isso gos ta ria de re que rer mi nha ins cri ção para o
mo men to opor tu no.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - Na prorro ga ção da Hora do Expe di en te, V. Exª terá as se gura do o uso da pa la vra, por cin co mi nu tos, na for ma do
Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - Con ce do
a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao no bre Se na dor Tião
Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC. Pro nun cia o
se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) - Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, após o mês de ju lho ter
sido um mês de re ces so do Se na do Fe de ral e mu i tos
Senadores te rem aproveitado para um reencontro
com seus Estados, um reencontro mais prolongado
com os pro ble mas, com a re a li da de e com as al ter nati vas que es tão sen do co lo ca das na or dem do dia dos
Esta dos, tive a opor tu ni da de de pas sar três se ma nas,
dos trin ta dias de re ces so, no Acre, re en con tran do todos os pro ble mas, to das as in ves ti das do Go ver no do
Esta do, toda re la ção que se está es ta be le cen do com
a pos si bi li da de de mu dar a es tru tu ra so ci al e eco nômi ca da que le Esta do.
Nes se in ter va lo de trin ta dias, os pro ble mas se
avo lu ma ram mu i to den tro da fun ção e da res pon sa bili da de de cada Se na dor, com isso, se ria mu i to am pla
a pa u ta de pro ble mas e dis cus sões a se rem tra zi das
para esta tri bu na. Con fes so que pre fe ri fil trar e op tar
por uma dis cus são mais di re ci o na da ao se tor de sa ú-
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de. Lem bro, in clu si ve, de uma ho me na gem fe i ta pela
re vis ta IstoÉ, esta se ma na, àque le que se co lo ca no
em pa te téc ni co jun to com Oswal do Cruz, que é Carlos Chagas, reconhecido como o maior mé dico-cientista do nos so País nes te sé cu lo, onde Car los
Cha gas afir ma va que o Bra sil, no iní cio do sé cu lo, era
um gran de hos pi tal. Por ser o nos so País um gran de
hos pi tal e es tar en vol vi do em gra ves pro ble mas so cia is e de sa ú de, eu não po de ria me fur tar a de ba ter novamente este assunto, principalmente lembrando,
ago ra, de algo po si ti vo em re la ção à Ama zô nia Bra sile i ra, em re la ção ao Esta do do Acre, que é uma de cisão to ma da en tre o Mi nis té rio da Sa ú de e o Go ver no
do Esta do, após uma in ten sa bus ca de sen si bi li za ção
e de pedido do Governo do Esta do ao Mi nis té rio da
Saúde, de que o Acre vai ser o primeiro Estado do
Brasil a vacinar toda a sua população de 0 a 100
anos, a um só tem po, con tra a he pa ti te B e, tal vez, a
ma i or co ber tu ra de sua his tó ria con tra a fe bre ama rela, que já nos cer ca no Peru, na Bo lí via, no Ama zo nas
e no Pará, uma do en ça cuja che ga da é imi nen te nas
áreas ur ba nas da Ama zô nia bra si le i ra, se uma ação
de pre ven ção não for fe i ta.
E a he pa ti te B, se gun do a pró pria Orga ni za ção
Mun di al de Sa ú de, atin ge 5% da po pu la ção mun di al
de for ma crô ni ca. São 365 mi lhões de por ta do res crôni cos no Pla ne ta in te i ro, com 2 mi lhões de mor tes todos os anos. E no Estado do Acre são milhares de
pes so as in fec ta das cro ni ca men te pelo ví rus da he pati te B, onde os es tu dos que nós te mos são de amostra gem de tra ba lha do res da sa ú de, che gan do a mais
de 65% dos tra ba lha do res hos pi ta la res nas áre as de
amostragem de es tu dos fe i tos. Nas áre as de he mocen tros, onde se doa san gue, 40% das pes so as que
vão doar san gue na que la re gião já fo ram in fec ta das
pelo ví rus da he pa ti te B.
Di an te de um de ba te cla ro e ob je ti vo com o Minis té rio da Sa ú de, foi de ter mi na da a opor tu ni da de e o
de sa fio lan ça do ao Acre. Enquanto os demais Esta dos da Fe de ra ção vão fa zer uma co ber tu ra na po pula ção até 5 anos de ida de, o Esta do do Acre, por ter
sido o que saiu na vanguarda desse debate, tem a
opor tu ni da de de va ci nar toda a sua po pu la ção de 0 a
100 anos a um só tem po.
São três as etapas de vacinação: dia 14 de
agos to é o iní cio des sa cam pa nha, que con ta com o
apo io dos Mi nis té ri os da Ae ro náu ti ca, do Exér ci to, da
Sa ú de e to dos os ór gãos de Esta do, que es tão tra balhan do numa ver da de i ra ope ra ção de guer ra co or dena da pelo Go ver no do Esta do.
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Qu e ro di zer, en tão, que se tra ta de uma no tí cia
aus pi ci o sa, de uma no tí cia que pro va vel men te co loca rá o Acre na van guar da de um im por tan te de ba te.
O Bra sil in te i ro, na hora em que a sa ú de pú bli ca es tiver mais pre sen te, mais na pa u ta da gran de im prensa, vai en ten der que a he pa ti te é um dos ma i o res proble mas de sa ú de pú bli ca da his tó ria do Bra sil. Nes se
mo men to, o Acre já terá cum pri do a sua par te por ter
tido a sensibilidade de prevenir a sua po pulação e
com ba ter essa do en ça que já le vou mi lha res de ví timas do nos so Esta do.
Estamos cansados de testemunhar - muitos
mé di cos como eu -, no dia a dia dos hos pi ta is da que le
Esta do, cri an ças com me nos de dez anos mor ren do
de cir ro se he pá ti ca, adul tos jo vens mor ren do de cir rose he pá ti ca e de cân cer de fí ga do, a he pa ti te de sin tegran do fa mí li as. Uma ação con cre ta e ver da de i ra de
pro te ção à po pu la ção não ha via se ins ta la do, mas foi
dada essa oportunidade ao Governo do Acre e, se
Deus quiser, será uma grande lição de saúde e um
gran de es tí mu lo para que outros estados, prin ci palmen te da Ama zô nia bra si le i ra, fa çam a mes ma co i sa
e con si gam va ci nar a sua po pu la ção.
Nes sa cam pa nha de va ci na ção te mos con ta do
com a so li da ri e da de de to dos os pro fis si o na is de sa úde, se jam mé di cos, en fer me i ros, odon tó lo gos, nu tri cionistas, educadores em saúde, pro fissionais da impren sa do Acre, per so na li da des da his tó ria ad mi nistra ti va do Esta do: eles têm se in cor po ra do ao gran de
de ba te so bre a sa ú de pú bli ca e têm pro cu ra do conven cer e sen si bi li zar a po pu la ção para que, no dia 14
de agos to, to das as pes so as hu mil des da que le Estado tam bém se jam al can ça das pela cam pa nha de vaci na ção. A po pu lação ru ral e a po pu la ção in dí ge na daque le Esta do já es tão to tal men te en vol vi das no pla neja men to da Fun da ção Na ci o nal de Sa ú de e se rão amplamente protegidas em relação à hepatite B. Será
uma ope ra ção se me lhan te a uma ope ra ção de guer ra,
com he li cóp te ros e aviões das For ças Arma das a postos para dar o apoio logístico necessário para que
essa cam pa nha te nha êxi to. Pen so que o Acre vai se
afirmar e dar um exem plo de ação po si ti va, de uma
agen da po si ti va no cam po da sa ú de pú bli ca.
Um ou tro pon to que tra go com enor me or gu lho
para o Se na do Fe de ral: o Go ver no do Acre es ta rá implantando, na próxima semana, o mais abrangente
Programa de Sa úde da Família do País. Nenhum
Estado brasileiro, desenvolvendo programas se melhan tes, al can çou a pro por ção que o Acre al can ça rá:
vai en vol ver 75% dos Mu ni cí pi os do Esta do.
Uma ação conjunta envolvendo o Go verno do
Esta do do Acre, a Uni ver si da de de Bra sí lia e a Emba-
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ixada de Cuba possibilitou a vinda de profissionais
para co brir 75% dos Mu ni cí pi os na área de sa ú de em
fa mí lia. Essa ação é ain da mais im por tan te quan do a
si tu a mos no con tex to dos Esta dos ama zô ni cos e dos
Esta dos dis per sos des te País, que en fren tam uma dificuldade enorme para levar profissionais do Cen tro-Sul para participar de ações nos Municípios com
13, 15, 20, 30 mil ha bi tan tes e que nun ca ti ve ram um
médico. Encontramos uma saída al ternativa - não
conseguindo levar mé dicos do Centro-Sul, que exi gem sa lá ri os da or dem de 6 a R$8 mil - ao cri ar esse
pro gra ma com o am pa ro téc ni co re sul tan te da co o peração internacional. Implantar o maior programa de
sa ú de da fa mí lia, em ter mos re la ti vos, de um Esta do
bra si le i ro é mo ti vo de ale gria. Não se pode es que cer
nes te mo men to de men ci o nar tam bém a sen si bi li dade do Mi nis té rio da Sa ú de, que con tri bu iu para uma
par ce ria nova e res pon sá vel, cujo re sul ta do, se Deus
qui ser, vai ser a re du ção da mor ta li da de in fan til na região do Acre em pelo me nos 50% nos pró xi mos três
anos. Te mos mo ti vos para co me mo rar Bra sil afo ra: à
bus ca do sal va men to de vi das, à bus ca de pro te ção à
dig ni da de hu ma na, aque le Esta do, que es ta va en tre
os que ti nham os ma i o res ín di ces de mor ta li da de infantil, encontrou programas simplificados, racionais,
de sa ú de pú bli ca.
Hoje já po de mos co me mo rar, por que na pró xima se ma na ci da des que nun ca vi ram um mé di co regu lar men te atu an do na sua mi cror re gião vão ver essa
si tu a ção mu dar. Pas sa rão a atu ar no Esta do do Acre
mé di cos e en fer me i ros de for ma ção uni ver si tá ria, auxi li a res de en fer ma gem, agen tes de sa ú de; eles es tarão implantando um programa que é revolucionário
em Cuba e na Ingla ter ra e que re sol ve 92% dos proble mas de sa ú de de uma co mu ni da de, evi tan do que
esse pro ble ma al can ce um hos pi tal.
Essas são notícias que devem ser lembradas,
por que na nos sa his tó ria o que ha via era uma ação
mu i tas ve zes he rói ca, iso la da e al ti va do Mi nis té rio do
Exército, que, por intermédio do Exército brasileiro,
atua na Ama zô nia e as su miu o pa pel de che gar onde
nin guém que ria che gar, que era exa ta men te nas comu ni da des iso la das, le van do ope ra ções de so li da ri eda de e de sa ú de. Ago ra, o Go ver no do Esta do une-se
ao Exér ci to den tro da Re gião Ama zô ni ca, no caso do
Acre, e im plan ta um pro gra ma des sa na tu re za. Portan to, é com mu i to or gu lho que tra go essa no tí cia ao
Se na do Fe de ral.
O Sr. Eduardo Siqueira Cam pos (PFL-TO) Per mi te-me V. Exª um apar te?
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O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC) - Conce do
um aparte ao eminente Senador Eduardo Siqueira
Campos.
O Sr. Eduardo Siqueira Cam pos (PFL-TO) No bre Se na dor Tião Vi a na, esta Casa e se gu ra men te
o País já es tão acos tu ma dos a tes te mu nhar a sua luta
in ces san te na área da sa ú de pú bli ca do seu Esta do,
da Re gião Ama zô ni ca e do pró prio País. Cum pri mento-o neste nosso retorno por mais uma vez trazer
tema tão im por tan te para de ba te e dis cus são, prin cipal men te o to can te a essa se gun da fase do pro nun cia men to de V. Exª, que tra ta dos pro gra mas de sa ú de
da fa mí lia. Ao mais uma vez pa ra be ni zar o Go ver nador Jor ge Vi a na e V. Exª, gos ta ria de lhe con tar so bre
ex pe riên cia se me lhan te que te mos em nos so Esta do
e que tam bém diz res pe i to a essa sa í da do mé di co de
fa mí lia, ori gi na da em Cuba. Te mos hoje em To can tins
- co me ça mos esse pro gra ma há cer ca de dois anos sessenta e dois médicos cubanos que se muda ram
de fi ni ti va men te da que le país para o nos so Esta do. E
o que é mais in te res san te: exa ta men te por ter mos em
Palmas um projeto urbanístico mu ito in teressante uma ci da de que já está ul tra pas san do a casa dos 150
mil ha bi tan tes, cres cen do a cer ca de 29% ao ano; é a
cidade que mais cresce neste País e está entre as
três ci da des que têm ma i or cres ci men to no mun do -,
a ma i o ria dos nos sos pro fis si o na is da sa ú de e os nossos mé di cos de se ja es tar em Pal mas, fi car na ca pi tal,
mas com isso os 138 Mu ni cí pi os res tan tes - os de mais mu ni cí pi os tocantinenses - enfrentavam essa di ficul da de en fren ta da tam bém pe las pe que nas ci da des
bra si le i ras: a fal ta de um mé di co. Pois ve jam: um médico, que lá em Cuba estava recebendo um salário
me nor que US$100 por mês, vem para o To can tins e
opta exa ta men te pe las pe que nas co mu ni da des - nenhum de les está na ca pi tal - e es ta mos hoje com esse
ex pres si vo nú me ro. Alguns de les já con tra í ram ca samen to em nos so Esta do, es tão for man do suas fa mí lias, mas o bá si co e o mais im por tan te é que eles trazem consigo a experiência da medicina familiar, da
medicina comunitária, aperfeiçoando os nossos en fer me i ros, for man do agen tes co mu ni tá ri os de sa ú de.
Por tan to, esse pro gra ma - para o qual tam bém co laborou a Universidade de Brasília - deu certo. Di go-lhe, porém, antecipadamente: in fe liz men te, es tamos en fren tan do ações do Con se lho Re gi o nal de Medi ci na, que não quer re co nhe cer a vin da des ses médicos cubanos ao Brasil sem que eles passem por
uma Uni ver si da de bra si le i ra. Ora, sa be mos o quan to
Cuba é forte na medicina comunitária; estamos en fren tan do es sas ações, as ex pli ca ções fo ram da das,
mas o mais im por tan te de tudo é ter a co ra gem de fa-
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zer a ação. Portanto, mais uma vez, o Governo do
Acre está de parabéns. Te nho a cer teza de que, a
exemplo do que acon te ceu no Esta do de To can tins,
esse pro gra ma dará cer to no Acre e, as sim, pas sa remos a di ri gir a sa ú de pú bli ca de me lhor for ma para as
fa mí li as bra si le i ras, prin ci pal men te as do in te ri or. Para béns a V.Exª.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC) - Agra de ço
ao no bre Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos e que ro
dizer que é sempre uma alegria para o Estado do
Acre tes te mu nhar a sua ação par la men tar de so li da rie da de. Em ne nhum mo men to, por oca sião dos grandes de ba tes em que o Go ver no do Acre se fez presen te atra vés da mi nha pes soa e da nos sa Se na do ra
Marina Silva, V. Exª deixou de dar uma opinião de
cons tru ção e de so li da ri e da de a um Esta do que vai se
afirmar como um exemplo a ser seguido na área de
ges tão pú bli ca para o Bra sil in te i ro, que é o Esta do do
Acre. Não te nho a me nor dú vi da dis so.
Esse pro gra ma já ha via co me ça do, Se na dor, na
ges tão de Jor ge Vi a na quan do pre fe i to de Rio Branco. Com os cin co mó du los de iní cio im plan ta dos desse pro gra ma de me di ci na da fa mí lia e ação de sa ú de
simplificada, o Go ver no con se guiu re du zir a mor ta lida de in fan til nas área em que atu ou em 50%. Infe lizmen te, não foi dada con ti nu i da de a esse pro je to pelo
sucessor do Prefeito Jorge Viana. No entanto, com
ele ago ra no Go ver no do Esta do, há uma opor tu ni dade real para ações efe ti vas de um pro gra ma que, se
Deus qui ser, vai ser um or gu lho para a Ama zô nia in teira.
Isso se as so cia a um Go ver no que tra ba lha hoje
com cor rup ção igual a zero em seus qua dros, o que
nos de i xa pro fun da men te or gu lho sos. Gra ças a esse
fato é pos sí vel im plan tar pro gra mas que le vam al gum
re cur so, mas cujo re sul ta do so ci al é fan tás ti co.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT-SP) - Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC) - Conce do
um apar te, com mu i ta hon ra, ao no bre Se na dor Eduar do Su plicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT-SP) - Cumprimento V. Exª, Senador Tião Viana, por mais uma
vez mostrar aqui a sua dedicação, conhecimento e
experiência acumulada na área da saúde pública e
tam bém por aqui nos re lem brar os en si na men tos de
Oswaldo Cruz, de Carlos Chagas, ao revelar a sua
von ta de de co lo car em prá ti ca aque la tra di ção, aqueles exem plos tão sig ni fi ca ti vos para o de sen vol ver da
ciên cia vol ta da para a me lho ria de qua li da de de vida
da população. Cumprimento-o ainda por nos trazer
no tí ci as a res pe i to do Go ver no Jor ge Vi a na do Acre e
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des sas ini ci a ti vas tão sa u dá ve is. Apro ve i to esta oportunidade, portanto, para me lhor apre en der o que V.
Exª está nos tra zen do como uma boa nova, já que na
ma i or ci da de bra si le i ra, na épo ca em que era pre fe i to
o Sr. Pa u lo Ma luf, foi ins ti tu í do o Pro gra ma de Assistên cia à Sa ú de - PAS. Mon tou-se, en tão, um sis te ma
de co o pe ra ti vas mo di fi can do in te i ra men te o sis te ma,
que antes era de sa ú de pú bli ca, esperando que es sas co o pe ra ti vas pu des sem es tar com co mu ni da des
que te ri am uma cer ta ren ta bi li da de eco nô mi ca, co locando uma certa remuneração para os seus par ti cipan tes em de cor rên cia da pro du ti vi da de. No en tan to,
o pre fe i to que o su ce deu, o Sr. Cel so Pit ta, na se mana pas sa da, re sol veu aca bar com aque la sis te má ti ca,
que es ta va sa in do in te i ra men te do con tro le da pre fe itu ra. O pró prio Se cre tá rio Mu ni ci pal da Sa ú de dis se
que ele não ti nha qual quer con tro le so bre aque la siste má ti ca, que aca bou re sul tan do em su per fa tu ra mentos, des per dí ci os de re cur sos e cor rup ção. O que há
em mu i tas ou tras ci da des, no en tan to, e eu po de ria citar Ni te rói, Por to Ale gre e ago ra San to André, com admi nis tra ções de go ver nos do PDT, do PT, é uma se riedade no trato da coisa pública na área da saúde,
com a apli ca ção do Sis te ma Úni co de Sa ú de de uma
for ma mu i to mais avan ça da e efi ci en te. E em mu i tos
des ses lu ga res se ins ti tu iu tam bém um mé di co de famí lia, le van do em con si de ra ção os en si na men tos da
medicina pública em Cuba. Pergunto a V. Exª se o
sis te ma do mé di co de fa mí lia em Cuba está tam bém
relacionado ao Sistema Único de Saúde? Como é
que se está im ple men tan do isto? E do pon to de vis ta
do controle efetivo dos recursos da universalização
do di re i to à as sis tên cia à sa ú de, como é que isso se
dá? E relativamente à necessidade de remédios,
como é aten di da a po pu la ção? Faço es sas per gun tas
para apren der, Se na dor Tião Vi a na.
O SR. TIÃO VIANA (Blo co/PT-AC) - No bre Sena dor Su plicy, agra de ço, de ma ne i ra mu i to es pe ci al,
o seu aparte, em função de que o assunto saú de
mexe de fato no co ra ção do povo bra si le i ro, e a sa ú de
para aque les mais hu mil des. Car los Cha gas di zia que
o Brasil é um gran de hos pi tal e não está mu i to di feren te hoje. E São Pa u lo, que é o re tra to do País in te iro, en fren tou de fato esse cur to cir cu i to, esse aci dente de per cur so, que V. Exª mu i to bem co lo cou, quan do
o en tão pre fe i to Pa u lo Ma luf im plan tou o PAS, um siste ma que foi for mu la do por pes so as não vin cu la das a
um mo de lo de ges tão e sa ú de, que por se rem alhe i as
ao âma go do que são os pro ble mas de sa ú de, ca minha ram para er ros nes se sen ti do. Um mo de lo pa u tado na idéia do lu cro com a do en ça, em uma vi são de
competitividade, de disputa de espaço, não poderia
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ter ou tro re sul ta do, ou seja, foi um sis te ma que se envolveu em atos de corrupção, em discriminação ao
usuá rio que pro cu ra va o rede de sa ú de em São Pa ulo, che gan do a um pon to de co lap so de fi ni do pelo próprio sucessor do pre fe i to Pa u lo Ma luf como de uma
es tag na ção ab so lu ta, sen do, en tão, de cre ta do o fim
des se mo de lo para a re gião de São Pa u lo.
Acre di to que não é di fí cil. O Bra sil tem a opor tuni da de de mos trar ao mun do in te i ro que de tém o ma ior e o me lhor pro je to de sa ú de pú bli ca de todo o planeta, que é exatamente o que está pautado nas
ações e nas nor mas do Sis te ma Úni co de Sa ú de. O
Bra sil não pre ci sa de fór mu las má gi cas a não ser implan tar o Sis te ma Úni co de Sa ú de, como mu i to bem
de fen de o Con se lho Fe de ral de Me di ci na e to das as
en ti da des de sa ú de que se têm pa u ta do na de fe sa da
sociedade, que é a principal au to ra e be ne fi ciá ria do
mo de lo de sa ú de que se pos sa apli car.
E sa ú de tem que es tar aci ma de qual quer vi são
de mer ca do, de qual quer vi são de lu cro, por que sa úde bem fe i ta, apli ca da com cor re ção não é dis pen di osa para ne nhum país do mun do. Cuba, que está en tre
os seis pri me i ros do mun do com re la ção aos in di cadores de saúde, é um exemplo de gestão, por que
gas ta US$20 per ca pi ta em sa ú de, en quan to o Brasil, clas si fi ca do bem pró xi mo ao Su dão, gas ta em torno de US$200 per ca pi tana ma i o ria de suas re giões.
Então o pro ble ma é agir e se guir pla nos efe ti vos de
sa ú de pú bli ca e o SUS já per mi te essa opor tu ni da de
ao gran de ho ri zon te. E não é só Cuba, Se na dor Suplicy. A Ingla ter ra tam bém gas ta 5,5% do seu PIB em
saúde de uma maneira geral, o governo americano
gas ta 11,2% do seu PIB em sa ú de e os in di ca do res
de saúde da Inglaterra são os melhores da Euro pa
oci den tal, en quan to o go ver no ame ri ca no tem in di cado res pi o res do que o da Ingla ter ra na área da sa ú de.
Então, o pro ble ma da sa ú de não é ne ces sa ri a men te
o gas to, não é a pri va ti za ção, como fi gu ra no go ver no
ame ri ca no, mas é fa zer bem fe i to, é ser pa u ta do na
téc ni ca, no sen so de pri o ri da de de que é um di re i to da
so ci e da de, é um di re i to do usuá rio de fato.
Assim sen do, esse pro gra ma de Cuba se in corpo ra ao Sis te ma Úni co de Sa ú de de nos so País, vai
es tar per fe i ta men te alinhado às ações do Ministério
da Saúde no com bate às grandes endemias deste
País e aos problemas de saúde que se acumulam,
em tor no de 92%, na rede pe ri fé ri ca de sa ú de, e podem ser resolvidos, precisando chegar somente 8%
des se to tal à rede hos pi ta lar. O que pre ci sa ha ver é
aten ção à ne ces si da de do usuá rio. Se está im plan tada uma uni da de de sa ú de que aten da a sua mi cror região, ela atenderá 92% dos problemas ali, ao invés
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dos corredores dos hospitais, como o Hospital das
Clínicas, em São Paulo, viverem sobrecarregados,
avo lu ma dos de pro ble mas, por que não há uma resposta das unidades periféricas que deveriam estar
fun ci o nan do per fe i ta men te.
O Go ver no do Acre ten ta tam bém bus car, hoje,
uma cooperação e o espírito que está colocado na
Ingla ter ra. Ontem mes mo fiz mais um con ta to com a
Escola de Medicina Tropical de Londres e estamos
en ca mi nhan do uma pro pos ta de par ce ria em que um
pro je to de £800 mil está sen do in clu í do para que se
pos sa tra ba lhar tam bém na área de for ma ção des se
mo de lo de mi cros sis te mas de sa ú de com re so lu ção
da ma i o ria dos pro ble mas da co mu ni da de. Isso pode
nos permitir uma ação exemplar para o País inteiro.
Pen so, in clu si ve, que o Mi nis té rio da Sa ú de não está
alhe io a isso, uma vez que o Mi nis tro José Ser ra defendeu, na discussão do Plano Plu ri a nu al, que quer
im plan tar pelo me nos 15 mil pro gra mas de sa ú de da
fa mí lia nes te País, quan do o Mi nis té rio de tém três mil
pro gra mas de sa ú de da fa mí lia.
Assim, se o Brasil inteiro incorporar esse pro gra ma - o Acre avan ça e já está atin gin do 75% dos
seus Mu ni cí pi os - po de re mos nos or gu lhar da nos sa
ação de pro fis si o na is da sa ú de pe ran te toda a Na ção
bra si le i ra e pro var que o nos so País não é um gran de
hos pi tal, mas um gran de cons tru tor da ci da da nia e da
dignidade.
Encer ro meu pro nun ci a men to lem bran do que a
sua ação no com ba te à fome e à mi sé ria atra ves sa
dé ca das e se faz acom pa nhar de uma co i sa fan tás tica para quem está de fora desse de ba te que V. Exª
puxa; ou seja, o fato de que ele tem sido tra ta do por V.
Exª numa vi são ci en tí fi ca da eco no mia bra si le i ra, da
economia internacional e de um programa que está
pa u ta do em uma for ma ção aca dê mi ca, que é a de V.
Exª, e, ao mes mo tem po, vivo na car ga de hu ma nismo que é sua, de um Be ti nho, que foi ins pi ra do por
Lula na luta con tra a fome e a mi sé ria.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) - Con ce do
a pa la vra, por vin te mi nu tos, ao no bre Se na do Edu ardo Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT-SP. Pronun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) Sr. Pre si den te, Se na dor Ge ral do Melo, Srªs e Srs. Sena do res, no úl ti mo dia 26 de ju lho mais de mil tra balha do res ru ra is sem ter ra, que fa zem par te do Mo vimen to dos Tra ba lha do res Ru ra is Sem Ter ra, do MST,
bem como re pre sen tan tes de ou tras en ti da des, in clusi ve per so na li da des há muito engajadas na luta por
jus ti ça nes te País, como, por exem plo, Cé sar Ben ja-
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mim, re sol ve ram re a li zar uma marcha em direção a
Bra sí lia, sa in do da sede da Pe tro brás, no Rio de Janeiro. Elas já caminham há mais de uma semana e
es tão hoje che gan do a Juiz de Fora.
No último domingo eu os visitei em Areal, um
dos distritos de Petrópolis, onde estavam hos pe dados em uma for ma de acam pa men to em sa las de aula,
com col chões es ten di dos no chão. São pes so as que
vi e ram de todo o Bra sil e ali es ta vam per no i tan do.
É in te res san te ob ser var, se gun do o tes te mu nho
dos que têm acompanhado essa marcha, a grande
receptividade que ela tem alcançado, como, por
exem plo, pe las ruas de Pe tró po lis. Eles es ti ve ram na
pra ça cen tral e re u ni ram-se em tor no da es tá tua de D.
Pe dro II, onde cer ca de duas mil pes so as, vin das de
mu i tos pon tos da ci da de, aglo me ra ram-se e ou vi ram
várias ma nifestações, inclusive a fala de Leo nar do
Boff sa u dan do a mar cha dos com pa nhe i ros, dos traba lha do res ru ra is sem ter ra. De po is eles se di ri gi ram
para o ba ir ro de Cas ca ti nha, em Pe tró po lis, onde fi caram hos pe da dos em uma es co la, e, ao lon go do tra jeto, fo ram apla u di dos por mu i tas das pes so as que, das
ja ne las, sa u da vam a sua pre sen ça.
Depois de percorrerem o Esta do de Mi nas Gera is - hoje es tão em Juiz de Fora, nos pró xi mos dias
17 e 18 es ta rão em Belo Ho ri zon te -, de ve rão che gar
aqui em Bra sí lia em me a dos de ou tu bro.
Por oca sião do en con tro que tive com eles, assim como por oca sião do cur so que o MST e a Unicamp realizaram em 10 de julho passado, resolvi
dar-lhes um pe que no pre sen te: fiz a tra du ção de um
dos mais be los dis cur sos que co nhe ço, o qual gos taria de trazer, hoje, para conhecimento dos Se na dores. Acre di to que essa ora ção tem a ver com os ide ais, os mé to dos e a his tó ria do MST em sua luta para
que seja realizada uma reforma agrária, para que
haja jus ti ça no cam po e para to dos os bra si le i ros.
Refiro-me ao discurso que foi pronunciado há
26 anos. Pre ci sa men te em 28 de agos to de 1963, dian te do Me mo ri al de Abra ham Lin coln e de apro xi mada men te du zen tas mil pes so as, na con clu são da marcha so bre Was hing ton D.C. pe los Di re i tos Ci vis, Martin Lut her King, que vi veu ape nas 39 anos, de 1929 a
1968, fez então essa extraordinária oração, que se
tor nou a mais co nhe ci da e ci ta da de to das as que re ali zou em sua vida. O dis cur so foi trans mi ti do pela te levi são, pos si bi li tan do a toda a na ção nor te-americana
assistir a esse extraordinário pleito por liberdade e
justiça, sín te se dos va lo res mais al tos da ci vi li za ção
hu ma na.
O en tão Pre si den te John Ken nedy es ta va mu i to
pre o cu pa do com aque la mar cha e com as even tu a is
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conturbações sociais que dela poderiam resultar.
Pro cu rou até con ven cer Lut her King a dela de sis tir ou
a pos ter gá-la. Mas King in sis tiu que ela ti nha que ser
fe i ta e que te ria um ca rá ter pa cí fi co.
A mar cha teve ex tra or di ná ri os efe i tos po si ti vos,
pois pouco depois o Congresso norte-americano
apro vou e o pre si den te san ci o nou a Lei de Di re i tos Civis de 1964. Em 1965, o Con gres so apro vou e o Presi den te Lyndon B. John son san ci o nou a lei de di re i tos
de vo ta ção igua is para to dos os ame ri ca nos.
Lembro-me de que nos estados do Sul dos
Esta dos Uni dos os ne gros não po di am fre qüen tar as
mes mas es co las, os mes mos ôni bus - os lu ga res nos
ônibus eram diferentes -, os mesmos banheiros, os
mesmos hotéis e motéis, e também em muitos dos
es ta dos do Sul dos Esta dos Uni dos os ne gros eram
pro i bi dos de vo tar.
Da mes ma ma ne i ra, quan do o MST or ga ni zou a
Marcha so bre Bra sí lia, em 17 de abril de 1997, para
lu tar pela re for ma agrá ria, para pres tar uma ho me nagem aos 19 tra ba lha do res as sas si na dos em Co rumbiara, no Pará, e pro tes tar con tra a im pu ni da de dos
res pon sá ve is por aque le mas sa cre - cujo jul ga men to
ain da não acon te ceu; está pre vis to para este se mestre -, hou ve gran de pre o cu pa ção da par te do Pre siden te Fer nan do Hen ri que Car do so. Ten do em vis ta o
caráter pacífico da marcha, o MST ga nhou grande
apo io da opi nião pú bli ca. A ne ces si da de da re for ma
agrá ria tor nou-se mu i to mais evi den te. Lem bro-me de
como, ao che gar aqui a mar cha, pes so as des ce ram
dos edifícios, mãe, filha, neta, avó, e todos aqueles
fa mi li a res abra ça ram os in te gran tes da mar cha e os
apla u di ram, por que viam na mar cha do MST gran de
re le vân cia. Isso po de rá acon te cer no va men te em outubro deste ano, quando aqui chegarem os com panhe i ros do MST.
Mar tin Lut her King Jr. foi um lu ta dor in can sá vel
pela trans for ma ção da so ci e da de, de suas es tru tu ras
injustas, argumentando sempre que os movimentos
alcançariam maior sucesso pela ação ativa, porém
não vi o len ta. O go ver no dos Esta dos Uni dos trans formou em feriado nacional um dia de homenagem a
Martin Lut her King Jr. Mas nem sem pre os Esta dos
Uni dos se guem essa li ção; vol ta e meia têm aci o na do
o seu ex tra or di ná rio po de rio bé li co con tra ou tras nações, como re cen te men te no caso da Iu gos lá via, juntamente com as demais nações da OTAN. Inte ressan te que, na Ci me i ra, em ju nho úl ti mo, no Rio de Janeiro, o Presidente Fidel Castro conclamou as na ções per ten cen tes à OTAN a res pon de rem à se guin te
ques tão: como é pos sí vel a OTAN lan çar 23 mil bombas e mís se is so bre a Iu gos lá via? Será que não ha ve-
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ria ou tra for ma? Será que as na ções per ten cen tes à
OTAN, os Esta dos Uni dos não vão lan çar bom bas e
mísseis sobre algum país das Américas? Fala-se
que, even tu al men te, os Estados Unidos po de rão intervir militarmente numa nação vizinha, a Colômbia
ou a Ve ne zu e la. Será que os Esta dos Uni dos não poderiam aprender lições como as consubstanciadas
nes se ex tra or di ná rio dis cur so?
Enca mi nhei esse pre sen te ao João Pe dro Sté dile, ao Gilmar Mauro, ao José Rainha e a todos os
companheiros do MST, por que ava lio que para eles
também é im por tan te apren der dessas lições e das
recomendações de Martin Luther King, que tanto
apren deu com Ma hat ma Gand hi - fa zia ele re co mendações a seus companheiros de luta, inclusive do
black po wer, na que la épo ca em que se dis cu tia se o
me lhor era re a li zar ações como as que ele pro pu nha
ou os cha ma dos ri ots, e as sim por di an te.
No con tex to da luta con tra a po bre za, que pa rece caracterizar a reabertura dos trabalhos do Con gres so Na ci o nal, tor na-se ain da mais re le van te o pronun ci a men to que pas so a trans mi tir, como uma lembran ça a V. Exªs, por que não sei se to dos aqui co nhecem o texto em português Eu tenho um sonho, de
Mar tin Lut her King Jr.:
Eu es tou fe liz de me jun tar hoje a vo cês
naquela que fi ca rá na his tó ria como a ma i or
demonstração em fa vor da li ber da de na histó ria de nos sa na ção.
Há 100 anos, um grande americano,
sob cuja som bra sim bó li ca nós es ta mos hoje,
assinou a Proclamação da Emancipação.
Esse momentoso decreto tornou-se uma
gran de fon te de luz para mi lhões de es cra vos
ne gros que ha vi am sido que i ma dos nas chamas de causticante injustiça. Veio como o
ale gre ra i ar do ama nhe cer que aca bou com a
lon ga no i te de sua ca ti vi da de.
Mas, cem anos depois, o ne gro ainda
não é li vre; cem anos de po is, a vida do ne gro
é ain da tris te men te mu ti la da pe las for mas de
se gre ga ção e pe las cor ren tes da dis cri mi nação; cem anos de po is, o ne gro vive numa isolada ilha de pobreza, em meio a um vasto
oce a no de pros pe ri da de ma te ri al; cem anos
de po is o ne gro ain da de fi nha pe los can tos da
sociedade americana e se encontra exilado
em sua pró pria ter ra.
Assim nós viemos hoje aqui para dra ma ti zar uma con di ção ver go nho sa. De cer to
modo, vi e mos à ca pi tal de nos sa na ção para
des con tar um che que. Qu an do os ar qui te tos
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de nossa república escreveram as palavras
magníficas da Constituição e da Declaração
de Independência, eles estavam assinando
uma nota pro mis só ria de que todo ame ri ca no
se tor na ria her de i ro. Essa nota era a pro messa de que to dos os ho mens, sim, ne gros assim como bran cos, te ri am ga ran ti dos os di re itos ina li e ná ve is à vida, à li ber da de e à bus ca
da fe li ci da de.
É ób vio hoje que a Amé ri ca não pa gou
essa nota promissória no que concerne aos
seus cidadãos de cor. Ao invés de honrar
essa obrigação sagrada, a América deu ao
povo ne gro um che que sem fun dos; um cheque que foi de vol vi do com a ano ta ção “fun dos
in su fi ci en tes”. Nós nos re cu sa mos a acre di tar
que haja fun dos in su fi ci en tes na gran de ca i xa
for te de opor tu ni da des des ta na ção. E as sim
vi e mos para des con tar esse che que, um cheque que vai nos assegurar as riquezas da
liber da de e a se gu ran ça da jus ti ça.
Nós tam bém vi e mos a esse lu gar sa grado para re cor dar a Amé ri ca da in ten sa ur gência do mo men to. Esse não é o tem po de nos
dar mos ao luxo de nos acal mar ou de to marmos a dro ga tran qüi li za do ra do gra du a lis mo.
Ah, como isso também é verdade no que diz
res pe i to à ques tão do com ba te à po bre za!
Agora é a hora de tornarmos reais as
pro mes sas da de mo cra cia; é hora de nos levan tar mos do vale es cu ro e de so la do da segre ga ção para o ca mi nho ilu mi na do de sol da
jus ti ça ra ci al; ago ra é o mo men to de le van tar
nos sa na ção das are i as mo ve di ças da in jus tiça so ci al para a ro cha só li da da fra ter ni da de;
agora é o momento de fa zer da jus ti ça uma
realidade para todas as crianças de Deus.
Seria fatal para a nação não per ce ber a urgência do momento. O verão abrasador do
legítimo descontentamento do negro não
passará até que haja um ou to no re vi go ran te
de li ber da de e igual da de.
Mil no ve cen tos e ses sen ta e três não é
um fim, mas um co me ço. E aque les que esperam que os negros precisavam expelir a
sua energia e agora ficarão contentes, vão
ter um rude des per tar se a na ção vol tar à sua
ro ti na ha bi tu al.
Não ha ve rá des can so nem tran qüi li dade na América até que o negro consiga ga ran tir seus di re i tos à ci da da nia. Os tur bi lhões

AGOSTO 1999

da revolta continuarão a sacudir as fun dações de nos sa na ção até que sur ja um dia brilhan te da jus ti ça.
Mas há algo que eu pre ci so fa lar para o
meu povo, que está no limiar caloroso que
nos leva para o pa lá cio da jus ti ça. No pro cesso de ga nhar nos so lu gar de di re i to nós não
po de mos ser cul pa dos de ações er ra das.
E aí pon de rou Mar tin Lut her King Jr.:
Não va mos sa tis fa zer nos sa sede de liber da de be ben do do cá li ce da amar gu ra e do
ódio. Pre ci sa mos sem pre con du zir nos sa luta
no plano alto da dignidade e da dis ciplina.
Nós não po de mos de i xar nos so pro tes to cri ati vo de ge ne rar em vi o lên cia fí si ca. Todas as
ve zes e a cada vez nós pre ci sa mos al can çar
as al tu ras ma jes to sas de con fron tar a for ça físi ca com a for ça da alma.
A ma ravilhosa nova militância na qual
se engajou a comunidade negra não pode
nos le var a des con fi ar de todo o povo bran co,
pois mu i tos de nos sos ir mãos bran cos, como
evi den ci a do por sua pre sen ça aqui hoje, vi eram a per ce ber que o seu des ti no está in te i ramente ligado ao nosso destino e vieram a
per ce ber que a sua li ber da de está inex tri cavel men te li ga da à nos sa li ber da de. Esse ataque que nós com par ti lha mos mon ta dos para
to mar de as sal to as bas ti lhas da in jus ti ça preci sa ser car re ga do por um exér ci to bir ra ci al.
Nós não po de mos an dar sós.
Enquanto caminhamos, precisamos
nos comprometer a sempre marchar para a
fren te. Não po de mos re tro ce der. Há aque les
que es tão per gun tan do aos de vo tos dos di reitos civis: “Quando vocês estarão sa tis fe itos?” Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos
enquanto o ne gro estiver sendo ví tima dos
hor ro res in di zí ve is da bru ta li da de po li ci al.
Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos
en quan to nos sos cor pos, pe sa dos com a fadiga da viagem, não puderem se hospedar
nos motéis de nossas auto-estradas e nos
ho téis de nos sas ci da des. Nós nun ca po de remos estar satisfeitos enquanto a mobilidade
bá si ca do ne gro for a de ir de um gue to me nor
para um ma i or.
Nós nun ca po de re mos es tar sa tis fe i tos
en quan to nos sas cri an ças fo rem des pro vi das
de sua au to-estima e rou ba das de sua dig nida de por pla cas que es tam pam “ape nas para
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brancos” Nós não poderemos estar sa tis fe itos en quan to o ne gro no Mis sis si pi não pu der
votar e um negro em Nova Iorque acreditar
que ele não tem qual quer mo ti vo para vo tar.
Não, nós não es ta mos sa tis fe i tos e não es taremos satisfeitos até que a Justiça escorra
como as águas, e a integridade, como uma
po de ro sa cor ren te.
Eu não es tou des con si de ran do que mui tos de vo cês vi e ram aqui de po is de ex ces sivas pro va ções e tri bu la ções. Alguns de vo cês
che ga ram aqui de po is de re cen te men te es tarem em celas estreitas das prisões. Alguns
de vo cês vi e ram de áre as onde a sua ba ta lha
pela li ber da de os de i xou aba ti dos pe las tempestades de perseguição e abalados pelos
ven tos da bru ta li da de po li ci al. Vo cês têm sido
os ve te ra nos do so fri men to cri a ti vo. Con ti nuem a tra ba lhar com a fé de que o so fri men to
não me re ci do é re den tor.
Vol tem para o Mis sis si pi; vol tem para o
Ala ba ma; vol tem para a Ca ro li na do Sul; voltem para a Ge or gia; vol tem para a Lu i siâ nia;
vol tem para as fa ve las e gue tos das ci da des
do nor te, sa ben do que, de al gu ma ma ne i ra,
essa si tu a ção pode e será mo di fi ca da. Não fique mos ato la dos no vale do de ses pe ro.
Assim eu lhes digo, meu amigos, que
mu i to em bo ra nós te nha mos que en fren tar as
dificuldades de hoje e de amanhã, eu ainda
te nho um so nho.
Por isso este dis cur so se cha mou I Have a Dream.
É um sonho profundamente enraizado
no so nho ame ri ca no de que um dia esta nação vai se le van tar e vi ver ple na men te o verdadeiro sen ti do de seu cre do - nós acre di tamos que es sas ver da des são evi den tes por si
próprias, que todos os homens são criados
iguais.
Eu te nho um so nho de que um dia, nos
morros vermelhos da Georgia, os filhos de
ex-escravos e os filhos de ex-donos de es cra vos se rão ca pa zes de se sen tar jun tos na
mesa da fra ter ni da de.
Eu te nho um so nho que um dia, mes mo
o Esta do do Mis sis si pi, um Esta do su fo ca do
pelo ca lor da in jus ti ça, su fo ca do pelo ca lor da
opres são, será trans for ma do num oá sis de liber da de e de jus ti ça.
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Eu te nho um so nho que meus qua tro filhos pequenos viverão um dia numa nação
onde eles não se rão jul ga dos pela cor de sua
pele mas pelo con te ú do de seu ca rá ter. Eu tenho hoje um so nho!
Eu te nho um so nho que um dia, lá embaixo no Alabama, com seus racistas vi ci osos, com o seu go ver na dor ten do seus lá bi os
go te jan do com as pa la vras de in ter po si ção e
de anu la ção, que um dia, ali mes mo no Alaba ma, me ni nos ne gros e me ni nas ne gras serão ca pa zes de se dar as mãos com me ni nos
bran cos e me ni nas bran cas como ir mãs e irmãos. Eu te nho um so nho hoje!
Eu te nho um so nho de que um dia todo
o vale será ele va do, todo mor ro e toda montanha será rebaixada, todos os lugares aci den ta dos se rão tor na dos pla nos, os lu ga res
tor tu o sos se rão tor na dos re tos e a gló ria do
Se nhor será re ve la da a to dos e to dos, jun tos,
ve rão isto acon te cer.
Essa é a nos sa es pe ran ça. Essa é a fé
com a qual eu vol to para o sul.
Com essa fé nós po de re mos ex tra ir da
mon ta nha do de ses pe ro uma pe dra de es peran ça. Com essa fé nós se re mos ca pa zes de
trans for mar as de sa fi na das dis cor dân ci as de
nos sa ação em uma bo ni ta sin fo nia de fra ternidade.
Com essa fé nós seremos ca pa zes de
tra ba lhar jun tos, de re zar jun tos, de lu tar juntos, de ir mos para a ca de ia jun tos, de le vantarmos juntos para lutarmos pela liberdade,
sabendo que um dia seremos livres. Esse
será o dia em que to das as cri an ças de Deus
se rão ca pa zes de can tar com um novo sen tido: “Meu país é de você; doce ter ra da li berda de; de você eu can to; ter ra onde meus pais
morreram, terra do orgulho dos peregrinos;
de to dos os la dos das mon ta nhas, de i xai a liberdade soar” - e, se for para a América se
tor nar uma gran de na ção, isto pre ci sa se tornar uma ver da de.
Portanto deixai a liberdade soar dos
pro di gi o sos pi cos dos mor ros de New Hampshire.
Deixai a li ber da de soar das po de ro sas
mon ta nhas de Nova Ior que.
Deixai a liberdade soar dos elevados
Alleg he ni es da Pen sil vâ nia.
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De i xai a li ber da de soar dos pi cos en voltos de neve das Mon ta nhas Ro cho sas do Colorado.
De i xai a li ber da de soar das co li nas chei as de cur vas da Ca li fór nia.
Mas não ape nas isto.
Deixai a liberdade soar da Montanha
Ro cho sa da Geór gia.
De i xai a li ber da de soar da Mon ta nha de
Obser va ção do Ten nes see.
Deixai a liberdade soar de todo morro
do Mis sis si pi, de to dos os la dos das mon tanhas, de i xai a li ber da de soar.
De to das as Amé ri cas, de to das as Áfri cas, de todas as Ási as, de to das as Eu ro pas, eu acres cen ta ria.
E quando nós deixarmos a liberdade
soar, quan do nós a de i xar mos soar em to das
as vi las e vi la re jos, em to das as ci da des e estados, nós poderemos ver mais depressa a
che ga da do dia em que to das as cri an ças de
Deus - ho mens ne gros e ho mens bran cos, judeus e gentis, ca tó li cos e pro tes tan tes - serão ca pa zes de se da rem as mãos e can tarem as pa la vras da que le ve lho hino es pi ri tu al
ne gro, ”Fi nal men te a li ber da de; fi nal men te a
li ber da de; gra ças a Deus todo po de ro so nós
so mos fi nal men te li vres”.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Durante o dis cur so do Sr. Edu ar do Suplicy, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pada pelo Sr. Luiz Otá vio.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO) - Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem
ape nas para pe dir a mi nha ins cri ção, de acor do com o
Re gi men to, para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otávio) - Senador
Edu ar do Si que i ra Cam pos, V. Exª está ins cri to na terce i ra po si ção.
O Se na dor Ro ber to Re quião tam bém pede para
ser ins cri to para uma co mu ni ca ção ina diá vel.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Otá vio) - Con ce do a
pa la vra ao no bre Se na dor La u ro Cam pos. V. Exª dispõe de vin te mi nu tos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT-DF. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ten ta rei fa zer
um ver da de i ro mi la gre para, em 20 mi nu tos, dar a minha con tri bu i ção para um pro ble ma que con si de ro da
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má xi ma re le vân cia, em bo ra eu seja dos pou cos que
as sim pen sam.
Na década de 50, no Brasil, as universidades
que es tu da vam, como uma de suas dis ci pli nas, a crise e a con jun tu ra, re ti ra ram a cri se do seu cur rí cu lo e
subs ti tu í ram-na pelo de sen vol vi men to eco nô mi co. A
partir daí, então, os economistas não sabem nada.
Os meus alu nos - tan tos que for mei, fui pa ra nin fo de
41 turmas de economistas -, tenho certeza, sabem
mu i to pou co a res pe i to da cri se, por que ela foi eli mina da. Acha vam que com a di nâ mi ca key ne si a na, com
aque la di nâ mi ca tor tu o sa e con tra di tó ria da eco no mia
ca pi ta lis ta key ne si a na, a cri se es ta ria eli mi na da para
sem pre e, por tan to, não ha ve ria mo ti vo para que ela
con ti nu as se a ser es tu da da nas aca de mi as e per mane ces se nas ca be ças.
Nos Estados Unidos, apenas duas uni ver si dades têm em seus currículos o es tu do da cri se como
uma preocupação permanente. Em todas as crises
que ocor re ram até hoje, nes te sé cu lo, o que hou ve foi
um re tor no a Marx. Aqui lo que o Emba i xa dor Ru bens
Ricupero afirmou há pouco tempo, que era preci so
vol tar a Marx, é um mo vi men to es pon tâ neo, por que
Marx, tão in jus ti ça do, mal lido, mal com pre en di do, temi do in jus ta men te, de di cou gran de par te da sua obra
à aná li se da cri se. E o que ele afir ma eu vou ten tar resu mir em pou cas pa la vras para de i xar como tes te munho da minha presença neste Se nado. Tenho a impres são, a con vic ção in ter na de que, sem vol tar mos a
Marx, não sa i re mos ja ma is des ta e não com pre en deremos tam bém outras alternativas que se possam
apre sen tar para que sa i a mos des se modo ar ca i co de
pro du ção; para que sa i a mos de ba i xo des sa car ca ça
que se decompõe em escala global; que larguemos
de lado esse capitalismo senil e o en terremos na
pré-história da humanidade em que nos en con tramos.
De modo que tenho a convicção formada, ao
lon go de qua se 50 anos de ma gis té rio, jus ta men te de
que es que ce mos ou não apren de mos aqui lo que não
de ve ria de i xar de ser ób vio para to dos: o gran de problema com o qual nos defrontamos ini cia-se e apresen ta-se quan do a hu ma ni da de se or ga ni za para produ zir mer ca do ria. De i xa de pro du zir ou tras for mas de
pro du tos, ob ti dos, por exem plo, com o tra ba lho co le tivo, dis tri bu í dos e con su mi dos co le ti va e ir ma men te,
para passar a produzir um inferno, a mercadoria. E
nós nos tor na mos es cra vos da mer ca do ria, so mos viti ma dos pela mer ca do ria, al gu mas ve zes pela sua ausência, pela falta de mercadorias, e quase sempre
pelo seu ex ces so. Nós nos tor na mos es cra vos do dinhe i ro, de di ca mos a nos sa vida a ame a lhar for tu nas
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pes so a is e in di vi du a is e as utilizamos como capital,
como for ma de es po li a ção do pró xi mo, como for ma
de ex plo ra ção alhe ia.
Faço um agradecimento e presto a minha ho me na gem ao jor na lis ta Car los Cha gas, que, há pou co
tempo, lembrou o que um dos grandes pen sadores
clássicos afirmava: que o dinheiro é como esterco;
quando reunido em grande quantidade esquenta e
es ti o la a ter ra. O di nhe i ro, como o es ter co, deve ser
es pa lha do, bem dis tri bu í do, para que o mun do pos sa
flo res cer.
De modo que, en tão, re al men te es ta mos aí subme ti dos a essa for ma de mer ca do ria im pla cá vel e fe tichis ta. Di an te des sa so ci e da de or ga ni za da para produzir mercadorias, não percebemos que as crises
têm que acom pa nhar, des de o iní cio, a mer ca do ria, a
sua pro du ção, o seu con su mo e as con tra di ções que
mo vem esse sis te ma.
Karl Marx vi su a li zou essa con tra di ção já na sua
for ma em bri o ná ria, no em brio que se si tu a va na própria mer ca do ria. A mer ca do ria não é una; ela é dual, é
con tra di tó ria. Ela é, ao mes mo tem po, co i sa fí si ca, valor de uso, co i sa útil para al guém. Esse va lor de uso é
o re sul ta do do tra ba lho hu ma no e, por tan to, a mer cado ria é tam bém um su por te fí si co des sa par te so ci al,
dessa parte humana, que é o valor que projetamos
nela, que cris ta li za mos ao pro du zi-la.
De modo que, en tão, a par te fí si ca e a par te humana, que depois vão se manifestar como capital
cons tan te e como ca pi tal va riá vel, tra zem a in qui e tude hu ma na e as con tra di ções da so ci e da de, que passam a exis tir na pró pria mer ca do ria, no pro du to so cial, tam bém in qui e to e re qui e to, con tra di tó rio, po la ri zado, tal como a pró pria so ci e da de que o pro du ziu.
No prin cí pio, o ca pi ta lis mo co nhe ceu cri ses herdadas de fases anteriores, que, ini ci al men te, fo ram,
como al guns até hoje pen sam que se jam as nos sas,
resultantes de fenômenos físicos da agricultura, de
ex ces so ou fal ta de chu va, de ex ces so de neve ou de
ca lor, ou seja, de cor ren tes de ca u sas na tu ra is e não
pro pri a men te cri ses ca pi ta lis tas, as qua is pas sa ram a
ocor rer, prin ci pal men te a par tir de 1810, na Ingla ter ra.
Nesse momento, a contradição prin ci pal ve ri fica-se en tre a di nâ mi ca ini ci al do ca pi ta lis mo, a pro dução de mercadorias e a au sência de consumo. A
Inglaterra desenvolveu, como matriz da Revolução
Indus tri al ca pi ta lis ta, a pro du ção de mer ca do ri as, e o
fez dimensionando-as globalmente, porque já tinha
po der e mer ca do mun di a is na que le mo men to.
Ve mos, as sim, que, à me di da que se de sen volve, o ca pi ta lis mo vai en con tran do as suas so lu ções
precárias, que são, também, contraditórias. Não há
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ne nhu ma so lu ção que não seja con tra di tó ria. Por tanto, ela se in cor po ra como so lu ção ao pro ble ma, re solve-o, mos tra os seus li mi tes e se in cor po ra ao sis te ma
con tra di tó rio que é o ca pi ta lis mo. Des se modo, cada
cri se vai in cor po ran do for mas mo ne tá ri as no vas, novas for mas de cré di to e de mer ca do ria ao seu pro cesso de acu mu la ção, e a cri se se guin te é ma i or, mais
com ple ta e mais com ple xa do que a an te ri or.
Parece-me que essa História mo vida por con tra di ções, essa His tó ria fan tás ti ca é, re al men te, algo
al ta men te in te res san te, uma vez que de i xe mos o nível da apa rên cia, dos equi lí bri os es pon tâ ne os que somen te exis tem na ca be ça dos ne o li be ra is, como existiu na de al guns li be ra is esse au to-ajuste dos mer cados que sig ni fi ca ria e ex pres sa ria a von ta de de Deus,
a vontade providencial, que se manifesta uma vez
que o Esta do não in ter fi ra, que a mo e da não atra palhe e que as con di ções para es sas leis ra ci o na is - de
acor do com ele, as me lho res para o gê ne ro hu ma no pos sam se ma ni fes tar.
A era do Iluminismo, em que essas vontades
perfeitas e superiores estavam iluminando o mundo
das mer ca do ri as, re al men te du rou mu i to tem po e sobre vi ve, a par tir de 1873, na es co la ne o li be ral, re a tiva da em 1954 por Fri ed man e Ha yek.
Bem, a mer ca do ria não en tra ape nas em con tradição consigo mesma, ela não é sim ples men te uma
con tra di ção en tre o va lor de uso e o va lor, mas se exter na li za e pas sa a se apre sen tar sob di ver sas for mas.
Do pon to de vis ta da es tru tu ra pro du ti va, a eco no mia
er gue-se, nas pri me i ras dé ca das do sé cu lo XIX, so bre
os seus pró pri os pés e pas sa a pro du zir má qui nas por
meio de má qui nas, as qua is têm um efe i to dual e contra di tó rio, di a lé ti co, so bre o pro ces so.
Ao pro du zir má qui nas e equi pa men tos, o ca pitalismo consegue em pre gar mais tra ba lha do res, fornecer-lhes ren da e ge rar lu cro para os em pre sá ri os.
Au men ta, as sim, a ren da dis po ní vel, que po de rá ser
incrementada principalmente nos investimentos de
longa ma turação. Enquanto a produção não vai ao
mercado e os investimentos estão sendo feitos, as
ren das au men tam, mas não au men ta a ofer ta de merca do ria. Assim, o pro ble ma, a con tra di ção que exis te
en tre a pro du ção e o con su mo é ama i na da pela própria di nâ mi ca ca pi ta lis ta, que gera ren da sem ge rar,
ain da, a pro du ção. Qu an do a pro du ção de mer ca do rias se re i ni cia, o pro ble ma per de a sua so lu ção, o seu
con tra fre io, o seu ba lan ce a men to, e se agra va. Agrava-se o pro ble ma en tre as con di ções da pro du ção de
mer ca do ri as e as con di ções de con su mo.
Os capitalistas, ao in vés de, como pen sam os
neoliberais, equilibrar a produção e a oferta, fazem
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justamente o contrário. Dizem es ses ne o li be ra is - e,
hoje, incluo en tre eles o pró prio Fer nan do Hen ri que
Car do so e seus Mi nis tros - que, as sim como acon te ce
com o açou gue i ro e com to dos os ca pi ta lis tas, o Governo também deve equi li brar as suas re ce i tas e as
suas des pe sas. Com ple ta men te fal so! Se o ca pi ta lista equi li bra os seus gas tos e as suas re ce i tas, o seu
lu cro é zero e ele não é ca pi ta lis ta! Por tan to, o ca pi talista tem que maximizar a diferença entre as suas
des pe sas, re pre sen ta das pelo cus to de pro du ção, e a
sua re ce i ta quan do ven de as mer ca do ri as aca ba das.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - No bre Se na dor La u ro Cam pos, per mi ta-me in ter rom per
V. Exª para pror ro gar o Expe di en te por mais 20 mi nutos, a fim de que V. Exª pos sa con clu ir seu pro nun ci amen to e esta Pre si dên cia pos sa tam bém con ce der a
palavra para uma comunicação inadiável aos so li citan tes.
V. Exª con ti nua com a pa la vra.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT-DF) - Mu i to
obrigado.
No século passado, a produção de máquinas
tor na-se al ta men te di nâ mi ca e a Ingla ter ra que, para
manter o segredo industrial na ilha e o privilégio de
ser a pri me i ra na ção in dus tri al do mun do, não que ria
ex por tar es sas má qui nas e a sua tec no lo gia, foi obriga da a fa zê-lo a par tir de 1843.
A produção de máquinas cresceu, no sé culo
pas sa do, a uma taxa dez ve zes su pe ri or à do cres cimento das mercadorias, de acordo com Hoffmann.
No mo men to em que a Ingla ter ra foi obri ga da a ex portar máquinas, o Brasil as importou, assim como a
Argen ti na e o Ja pão. Rom pe ram-se, en tão, as re gras
do Tra ta do de Met hu en, ce le bra do en tre a Ingla ter ra e
Por tu gal, que pro i bia este úl ti mo de de sen vol ver a deman da e a ins ta la ção de in dús tri as no seu ter ri tó rio e
no das suas co lô ni as.
Ao pas sar a pro du zir e de sen vol ver a in dús tria
trans plan ta da do cen tro, os ca pi ta lis tas por tu gue ses
e argentinos podem comprar má quinas e se tornar
au tô no mos, mas, de po is da Se gun da Gu er ra Mun dial, essa relação é alterada. Os nossos capitalistas,
en tão, so men te po dem im por tar ins tru men tos de traba lho e me i os de pro du ção que lhes per mi tam fa zer
pe da ços, par tes, pe ças para se rem for ne ci das às indús tri as, que não são mais ven di das, que con ti nu am,
ao con trá rio do que ocor reu até 1840, como pro pri eda de dos ca pi ta lis tas cên tri cos.
Ago ra, o lu cro acom pa nha a ex por ta ção de máquinas e equipamentos e temos que trabalhar para
pro du zir não ape nas o lu cro do ca pi tal trans plan ta do,
sediado no Brasil, mas também para fornecer lucro

AGOSTO 1999

àqueles que produziram as má quinas e cujas re lações de propriedade passaram a acompanhá-las, a
fim de per pe tu ar o pro ces so de ex plo ra ção, de es po lia ção das eco no mi as pe ri fé ri cas.
Nesse aspecto, hou ve uma enorme pi ora das
re la ções de de pen dên cia da pe ri fe ria para com o centro. O que ocor re é que, não po den do de sen vol ver as
for ças pro du ti vas que foi ca paz de li ber tar, o ca pi ta lismo, que pro du zia de iní cio ape nas me i os de con sumo, pas sa a pro du zir me i os de pro du ção, me i os de
produção esses altamente contraditórios. Assim,
Argen ti na, Mé xi co e Bra sil pas sam a pro du zir te ci dos
com es sas má qui nas que an tes éra mos obri ga dos a
im por tar da Ingla ter ra e da eco no mia cên tri ca, e passam a concorrer com os capitalistas que produ zem
es ses me i os de con su mo na Ingla ter ra.
Verifica-se aí uma glo ba li za ção dos ins tru mentos de pro du ção, das má qui nas. A Ingla ter ra pas sa a
ven der má qui nas para todo o mun do. Se con ti nuásse mos com o tra ba lho ser vil, com o tra ba lho es cra vo,
te ría mos um cus to de pro du ção mu i to in fe ri or ao da
Ingla ter ra, que ti nha que pa gar sa lá ri os para os seus
tra ba lha do res, ou do que a Fran ça con se gui ria ob ter.
De modo que, pela ló gi ca do ca pi tal e do lu cro, a escravidão tinha que ser abolida, ao contrário do que
afir ma o Se nhor Fer nan do Hen ri que Car do so em sua
tese chamada “Escravidão e Capitalismo”. Diz Sua
Exce lên cia que a es cra vi dão foi abo li da no Bra sil porque ela não permitia aos proprietários de escravos
ex plo ra rem tan to o tra ba lho hu ma no quan to o ca pi talis mo per mi te. Sua Exce lên cia crê que o ca pi ta lis mo,
reduzindo salários e fazendo o que Sua Excelência
faz na prá ti ca, é ca paz de ex plo rar mais os tra ba lhadores do que a escravidão po dia ex plo rar os es cravos. Isso é o que Sua Exce lên cia, o Pre si den te da República, considera. Na prática, Sua Excelência está
pro van do a sua tese de que re al men te é pos sí vel redu zir o cus to de pro du ção da for ça de tra ba lho aba i xo
do cus to de pro du ção do tra ba lha dor es cra vo.
Assim, a Ingla ter ra teve que abo lir a es cra vi dão
para que as suas condições globalizadas de pro dução não le vas sem a cri se à Ilha. Se, ao ex por tar máquinas, a Inglaterra es ta va ex por tan do instrumentos
de trabalho, produtores de meios de consumo, que
cer ce a vam, con cor ri am, fe cha vam, li mi ta vam o merca do dos pro du tos in gle ses, dos me i os de con su mo
que ex por ta va, como te ci dos, sa pa tos, cha péus, então, a solução para a Inglaterra seria produzir uma
má qui na que, ao ser ex por ta da, não cri as se nada na
pe ri fe ria. Mas que co i sa fan tás ti ca!
É que a má qui na tem três par tes: mo tor, li nha de
trans mis são e má qui na-ferramenta. A mão da má qui-
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na, de onde par tiu a Re vo lu ção Indus tri al, de acor do
com Marx – aque la que subs ti tui o tra ba lha dor, porque tem uma mão e tra ba lha à ima gem e se me lhan ça
do tra ba lha dor hu ma no –, ao ser ex por ta da, re vo lu cio na ria tam bém as for ças pro du ti vas na pe ri fe ria. Era
pre ci so pro du zir uma má qui na que ti ves se mo tor e linha de transmissão, mas que não tivesse a má quina-ferramenta, esse ele men to pro me téi co, esse elemento dinâmico, capaz de transformar o mundo.
Então, inventaram uma máquina que chamo de
“não-máquina”, porque ela tem apenas mo tor, linha
de trans mis são e não tem a má qui na-ferramenta; no
seu lu gar, exis te a roda. São as lo co mo ti vas, as es tradas de ferro, que, ao se rem ex por ta das, produzem,
na pe ri fe ria, ape nas mo vi men to e não uma mer ca doria con cor ren te com as in gle sas. Por isso, um mi lhão
cento e trinta mil quilômetros de ferrovias pude ram
ser fe i tas, man ten do a ati vi da de pro du ti va in gle sa em
alto ní vel, as sim como o vo lu me de em pre go na Inglater ra, não cri an do nada con cor ren te com os pro du tos
in gle ses.
Os me i os de trans por te pas sam, por tan to, a ter
essa dinâmica fantástica, porque eles não alteram,
não modificam as forças produtivas. A partir da Pri me i ra Gu er ra Mun di al, as fer ro vi as pas sam a ser desa ti va das. O car ro, o au to mó vel as su me o seu lu gar
como meio de trans por te sem pre ci sar de uma pro dução de mer ca do ri as acres ci das, por que o au to mó vel
trans por ta o ho mem, é o pró prio ser hu ma no que passa a ser o ob je to de trans por te; não é pre ci so au mentar a pro du ção de mer ca do ri as, co i sa pe ri go sa, proble má ti ca, para que os me i os de trans por te in di vi du ais, os car ros, au men tem. Por isso, os Esta dos Uni dos
fo ram au men tan do a sua pro du ção: de cer ca de 2 milhões no início dos anos 20 para 5,3 milhões em
1929. Aí hou ve a cri se. Uma cri se cuja di nâ mi ca era a
da pro du ção vol ta da para o luxo, para o car ro e para
os du rá ve is, para a li nha bran ca.
A dé ca da de con su mo, no mun do, foi a dé ca da
de 20 nos Esta dos Uni dos. Cin co mi lhões e tre zen tos
mil car ros pro du zi dos lá, em 1929. Qu a tor ze anos depo is, em 1943, ape nas 700 mil car ros. A pro du ção de
car ros foi tão di nâ mi ca, tão fan tás ti ca que ge rou uma
crise, em 1929, de sobreacumulação. Não podendo
ser in ves ti do mais nes ses se to res, o di nhe i ro teve que
re flu ir para a Bol sa, para a dí vi da pú bli ca, para os emprés ti mos in ter na ci o na is.
Aí a ori gem da nos sa dí vi da ex ter na. O ca pi tal,
não podendo se con ver ter em ca pi tal pro du ti vo, não
podendo ser investido na produção, abandona-a, é
dela ex pul so, e vai para a Bol sa e para os em prés timos in ter na ci o na is. Isso acon te ceu na fan tás ti ca cri-
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se de 1873, e re pe tiu-se em to das as de ma is cri ses. A
nos sa dí vi da ex ter na é pro du zi da aí.
Então, a partir disso, vemos - ago ra te nho que
atro pe lar ain da mais esta mi nha ten ta ti va frus tra da de
co lo car li ge i ra men te a ques tão da cri se e de seu desen vol vi men to - que esse ca pi tal, que era um ca pi tal
po ten ci al, como di zia Marx, um ca pi tal di nhe i ro po tencial, que não podia se transformar em pro dução
acrescida, agora vira capital volátil. Só nas Bolsas
dos Esta dos Uni dos, ao con trá rio do que es tão di zendo al guns téc ni cos do Go ver no, exis tem 17 tri lhões,
dois PIBs nor te-americanos, flu tu an do.
De modo que, cada vez, o pro ble ma se agra va
mais. Ago ra, além da quan ti da de imen sa de ca pi ta is
vo lá te is, te mos os me i os de trans por te da pa la vra, do
som, da imagem, que não revolucionam em nada o
mundo, não transformam as forças produtivas, são
mu i to cô mo dos, são mu i to bo ni tos, são mu i to até infor ma ti vos, como os com pu ta do res. De iní cio, as ferro vi as; de po is, as ro do vi as; e, ago ra, as in fo vi as - essas vias que trans por tam os si na is, as co mu ni ca ções
e as men sa gens dos com pu ta do res.
Vemos que o problema continua o mes mo. As
mu dan ças de for ma são mu i to li mi ta das, e teve que
apa re cer um di nhe i ro no mun do que per mi tis se ao governo de man dar no lu gar dos tra ba lha do res e no lugar da classe média, que deixou de comprar nos
Estados Unidos 4,3 milhões de carros em mil no vecen tos e trin ta e...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - No bre Se na dor La u ro Cam pos, a Mesa gos ta ria de pe dir
a com pre en são de V. Exª para que não con ce des se
apar tes. Te mos que ini ci ar a Ordem do Dia.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT-DF) - Já estou ter mi nan do. Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Então, o que me pa re ce é que esse di nhe i ro que
está aí, que nasceu na mercadoria sim, e que virou
esse papel-moeda in conversível, esse dinheiro ver melho, bélico, que permitiu a Hitler desencadear a
Se gun da Gu er ra Mun di al e que foi ele van do a dí vi da
pú bli ca dos Esta dos Uni dos até 120% do PIB ame rica no em 1945, esse di nhe i ro pas sa a ser ma ni pu la do
pelo go ver no. O go ver no ame ri ca no gas ta hoje US$2
trilhões por ano - o governo liberal. E, naquele mo mento, com um índice de desemprego de 44% na
Ale ma nha e de 25% nos Esta dos Uni dos, o Go ver no,
não po den do pro du zir car ros e ge la de i ras, teve de inves tir em guer ra. Se gun do Key nes - ele o dis se seis
ve zes -, só a guer ra re sol ve.
São es ses in ves ti men tos des tru ti vos que im pedem o desenvolvimento das forças produtivas. Tentam con ge lar o ca pi ta lis mo, mas for ne cen do lu cro. O
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Governo passa, então, a pro du zir lu cro não ape nas
pelo tra ba lho hu ma no, mas um lu cro fic tí cio, um lu cro
no di nhe i ro. Pro duz e os en tre ga aos ca pi ta lis tas por
meio de es tí mu los, in cen ti vos e do a ções. Os ca pi talis tas, por sua vez, for ne cem sua pro du ção para o Gover no. Des sa for ma, o Go ver no au men ta a de man da
que es ta va com ba li da pelo de sem pre go e pela mi séria que o ca pi ta lis mo pro du ziu na fase an te ri or.
Ago ra, es ta mos di an te des te gran de pro ble ma:
o di nhe i ro es ta tal e a dí vi da pú bli ca tam bém en tra ram
em cri se, como sem pre acon te ce com as di na mi zações con tra di tó ri as pe las qua is o ca pi ta lis mo pas sou.
Atu al men te, a dí vi da pú bli ca dos Esta dos Uni dos é de
US$5,6 trilhões, e a nossa, de um pouco mais de
R$500 bi lhões. Des sa for ma, en cer rou-se a era das
di na mi za ções con tra di tó ri as, do lu cro fic tí cio, da econo mia fan tás ti ca. O ca pi ta lis mo per ma ne ceu na UTI,
dis pen di o sís si ma, cada vez mais cara para os tra balha do res.
Enquanto isso, desenvolve-se a tecnologia e
exa cer ba-se a con tra di ção en tre pes so as e co i sas, e,
por ma i o res que se jam os in ves ti men tos, não é mais
pos sí vel cri ar opor tu ni da des de em pre go. O de sempre go acom pa nha os in ves ti men tos por ma i o res que
eles se jam.
Os Esta dos Uni dos, em 1929, pro du zin do cin co
mi lhões e tre zen tos mil car ros, en trou em cri se; agora, no mun do, a ca pa ci da de pro du ti va de car ros é de
ses sen ta e nove mi lhões de uni da des. Mas só se conse gue con su mir cin qüen ta mi lhões. No Bra sil, te mos
mais de 50% de ca pa ci da de oci o sa no se tor au to mobilístico. Mas es ta mos am pli an do a ca pa ci da de produ ti va para co lo car uni da des de pro du ção pa ra das ao
lado das an ti gas uni da des de pro du ção oci o sas.
De modo que não enxergamos que estamos
sendo dominados por uma crise de so bre a cu mu lação, de ex ces so de ca pi tal sel va gem. Isso acon te ce
há mu i to tem po no Bra sil, há vin te anos, e não es tamos con se gui mos en xer gar. Não en xer ga mos por que
não pre pa ra mos as nos sas len tes.
Peço des cul pas à Mesa por ter ido além do meu
tempo.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Durante o discurso do Sr. La u ro Campos, o Sr. Luiz Otá vio, de i xa a ca de i ra da presi dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Patro cí nio, 2º Se cre tá rio.
Durante o discurso do Sr. La u ro Campos, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa-
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da pelo Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Pre sidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Mas foi um gran de pra zer do Ple ná rio ou vi-lo.
Com a pa la vra, para uma co mu ni ca ção ina diável, o Se na dor Ma gui to Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB-GO. Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, conforme
anun ci ei on tem du ran te o meu pro nun ci a men to, apresen to um re que ri men to so li ci tan do a cri a ção de uma
co mis são tem po rá ria para dis cu tir, ana li sar e com parar to dos os pro je tos em an da men to nes ta Casa, projetos que, de uma for ma ou de ou tra, te nham como
ob je ti vo er ra di car a fome e a mi sé ria no Bra sil.
A co mis são a ser for ma da, com re pre sen tan tes
de to dos os par ti dos, terá con di ções de co la bo rar decisivamente com o debate que se instalou no País
acer ca do tema. Além de ana li sar as pro pos tas, po dere mos co nhe cer in loco algumas ini ci a ti vas e pro jetos exis ten tes no Bra sil. A par tir des se tra ba lho, formu la re mos uma pro pos ta úni ca, cla ra, ob je ti va e, acima de tudo, fac tí vel, que pos sa an ga ri ar a ma i o ria neces sá ria para sua apro va ção e im plan ta ção em todo
o País.
A fome e a mi sé ria cons ti tu em-se no ma i or proble ma do Bra sil. Este é um fato real: bra si le i ros morrem por fome e ina ni ção to dos os dias, em to das as
re giões. Mais do que isso, de fi nham pela fal ta de digni da de, pela hu mi lha ção e pelo so fri men to que essa
condição lhes impõe. E o Con gresso Nacional não
pode per der esse mo men to, quan do o pro ble ma está
sendo discutido por toda a sociedade, devendo im plan tar um pro je to am plo que vise er ra di car a fome e
a mi sé ria do mapa so ci al do Bra sil. Se fi zer mos isso,
com com pe tên cia e des pren di men to, es ta re mos dando uma con tri bu i ção fun da men tal para o fu tu ro des te
País.
Mu i to obri ga do Sr. Pre si den te. Enca mi nho a V.
Exª o meu re que ri men to.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a palavra para uma comunicação
ina diá vel ao no bre Se na dor Ro ber to Re quião
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a
tribuna para fazer três breves comunicações, no
espaço de cinco minutos a mim concedidos pelo
Regimento.
Pri me i ra men te, da rei uma in for ma ção so bre um
fato que agri de o Se na do da Re pú bli ca. Nes te Ple nário, vo ta mos um em prés ti mo de sa ne a men to para o
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Ban co do Esta do do Pa ra ná, de po is de o mes mo ter
sido apro va do pela Co mis são de Assun tos Eco nô micos. Esse em prés ti mo, nas con di ções con tra ta das, foi
apro va do por um quorum ex tra or di na ri a men te di fí cil:
por um voto – o voto do Se na dor Na bor Jú ni or.
As condições desse empréstimo obrigavam o
Go ver no do Esta do do Pa ra ná a ad qui rir do Ban co os
pre ca tó ri os até dia 30 de ju nho, a pri va ti zar o ban co
até 30 de junho e a ven der o Ban co Del Pa ra ná, no
Paraguai, até dia 30 de junho. Eram disposições
constitucionais es tabelecidas por uma resolução do
Senado.
No dia 30 de ju nho, Sr. Pre si den te, nada ocorreu, porque o Presidente do Banco Central, aquele
senhor americano, Armínio Fraga, assessorado por
um tal de Car los Edu ar do, Pro cu ra dor-Geral Adjun to,
re sol veu que não pre ci sa res pe i tar re so lu ções do Sena do da Re pú bli ca e que o Ban co Cen tral, à re ve lia
do Se na do, que es ta be le ceu con di ções ex tre ma mente rí gi das, pode pror ro gar os pra zos do acor do de al vitre pró prio, de spon te sua, sem con sul tar o Se na do.
Te nho em mãos um pa re cer da Asses so ria Técnica do Senado que esclarece o que já é cla ro para
qual quer pes soa me di a men te in te li gen te, que a re solução do Senado é categórica na fixação de prazo
para a pri va ti za ção e que qual quer ato do Ban co Central, de po is de ven ci do esse pra zo, é nulo de ple no dire i to, po den do ser con tes ta do em ju í zo.
Pretendo, assim, responsabilizar o Sr. Armínio
Fra ga pelo ocor ri do. Tra ta-se de cri me de res pon sa bili da de, com cla re za ab so lu ta.
A ou tra in for ma ção que tra go ao Se na do é in teressantíssima. Os ca minhoneiros do fa moso mo vimen to ocor ri do dias atrás in for ma ram-me que, na plani lha de cus tos da pri va ti za ção das ro do vi as do Pa raná, cons ta um pre ço por ro ça da de be i ra de es tra da
no va lor de R$8,00 por me tro qua dra do; cem me tros
qua dra dos, R$800,00; mil me tros qua dra dos – mais
ou me nos a área des te ple ná rio, ti ran do os au di tó ri os
e os espaços para jornalistas e convidados –,
R$8.000,00. Mil me tros qua dra dos é o que um tra balha dor pode fa zer com uma ro ça de i ra mo to ri za da por
dia, com o má xi mo de con for to. É por isso que o pre ço
do pe dá gio está onde está.
Mas não quero referir-me a pedágio, m a s à
aber tu ra que o Có di go Na ci o nal de Trân si to deu para
a pri va ti za ção das mul tas. Se a mul ta é pri va ti za da, a
empresa privada ganhará mais quanto mais multas
apli car. Ela se in vi a bi li za se as in fra ções fo rem con tidas e se não hou ver mul tas. Então, no caso do Pa raná, a co i sa trans for mou-se num ver da de i ro es cân dalo. Por quê? Quem sai da cidade de Curitiba e vai
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para o ae ro por to de pa ra-se com pla cas que fi xam velocidades variadas de 30, 40, 60 e 70 quilômetros.
Um mo to ris ta, para pres tar aten ção a es sas ve lo ci dades pro gra ma das e con tro la das por câ me ras ocul tas,
de ve ria ter o pro ce di men to de um pi lo to de rali, que é
acom pa nha do por um na ve ga dor que lo ca li za as placas para obter uma idéia correta da velocidade que
deve ser atin gi da em de ter mi na do mo men to.
Nas vias rá pi das da ci da de de Cu ri ti ba, a ve lo cida de está sen do es ta be le ci da em 30 qui lô me tros por
hora. Via rá pi da com 30 qui lô me tros por hora! Câ meras ocultas sendo montadas! E o que visualizamos
atrás disso tudo é uma empresa privada, ligada ao
Go ver no do Esta do e à Pre fe i tu ra, vi a bi li zan do um cai xa dois para as pró xi mas ele i ções. Não há uma fis cali za ção em que se pen sa em re du zir o nú me ro de acidentes, mas sim há armadilhas montadas para que
mo to ris tas co me tam in fra ções, já que eles di fi cil mente per ce bem as va ri a ções de ve lo ci da de, con tri bu indo, des sa for ma, com o ca i xa dois do Pre fe i to Cás sio
Tanigushe.
O Prefeito vai além: lança uma campanha em
que os mo to ris tas in fra to res são agre di dos pela te levi são e pe los jor na is com nome de bi chos, tais como
toupeiras, antas, fu inhas e outros desse nível. Fico
ima gi nan do que, em de ter mi na do mo men to, uma senhora que, inadvertidamente, avança numa faixa é
agredida por um cavalheiro mal-educado, que diz:
“Sua fu i nha, sua anta, sua tou pe i ra!”. A se nho ra re age sa can do um re vól ver do por ta-luvas e dan do dois
ti ros no au tor do im por tu no co men tá rio. É uma campa nha ri dí cu la, que é lou va da por al guns me i os de comunicação e que exa cerba a violência no trânsito e
trans for ma em ro ti na a prá ti ca do de sa fo ro.
A em pre sa que faz a fis ca li za ção ele trô ni ca é ligada ao Governador e ao Prefeito. E mais do que
isso, Se na dor Edu ar do Su plicy: essa em pre sa é li gada tam bém na ci o nal men te à fa mo sa Split da CPI dos
Pre ca tó ri os, aque la cor re to ra de São Pa u lo que fa zia
la va gem do di nhe i ro rou ba do em todo o Bra sil.
Em Curitiba, uma quadrilha está fiscalizando o
trân si to. É evi den te que fi ze mos pro tes tos, e es tes foram objeto de uma reclamação judicial do Prefeito.
Está va mos vi a bi li zan do uma lei de iniciativa popu lar
para re gu lar a apli ca ção des sas mul tas e o uso da fisca li za ção ele trô ni ca. Um juiz ir res pon sá vel deu a li minar, e a sede do PMDB em Cu ri ti ba foi in va di da pela
Po lí cia Mi li tar e por Ofi ci a is de Jus ti ça, que, tam bém
na rua, acabaram apreendendo as listas de aba ixo-assinado, uma lei de ini ci a ti va po pu lar.
Esse é o clima de autoritarismo no Paraná. E
isso não é no vi da de. Um es tu dan te que cri ti cou o Go-
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ver na dor e fez um car taz em que o Go ver na dor apare cia far da do de ofi ci al do Exér ci to bra si le i ro – o que é
uma iro nia, mas não uma de son ra para nin guém; eu
mes mo sou ofi ci al da re ser va do Exér ci to Bra si le i ro –
foi ob je to de uma ação por ca lú nia e por di fa ma ção,
foi pre so e teve seus pan fle tos irô ni cos apre en di dos.
É o in for me que eu que ria dar e que é des ti na do
prin ci pal men te a esse jo vem ame ri ca no que di ri ge o
Banco Central, que está atropelando o Senado da
Re pú bli ca e vi a bi li zan do pror ro ga ções de re so lu ções
do Se na do de uma for ma ri go ro sa men te ile gal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ce do a pa la vra ao úl ti mo ora dor ins cri to
na Hora do Expe di en te, no bre Senador Eduardo Si que i ra Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO. Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem revi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se nadores, a recente greve dos ca minhoneiros de monstrou a todo o País o quan to de pen de mos do trans porte ro do viá rio e como em pou cos dias o mo vi men to pare dis ta sim ples men te pa ra li sou este País, le van do o
de sa bas te ci men to de ali men tos, de me di ca men tos e
de com bus tí ve is a vá ri os pon tos do ter ri tó rio na ci o nal.
Mas, de to dos os even tos, in clu si ve os apa rente men te mais ne ga ti vos e per ni ci o sos, o País pode e
deve ex tra ir li ções.
É ab so lu ta men te inad mis sí vel que mais de 60%
das cargas nacionais sejam transportadas ape nas
pelo sis te ma ro do viá rio, quan do se sabe que essa é a
mais cara modalidade de transporte e que o País
pode ser novamente paralisado por outra greve. A
ma nu ten ção e a cons tru ção des sas ro do vi as de mandam altos custos. Além disso, entre outros pro blemas, o País vem en fren tan do o rou bo de car gas, que
é mais fá cil de ocor rer nes sa mo da li da de de trans porte ro do viá rio.
Em to das as na ções que atin gi ram um grau satisfatório de desenvolvimento, a op ção foi o sis te ma
multimodal de trans por te, in clu in do fer ro vi as, ro do vias e hi dro vi as.
Por tan to, Sr. Pre si den te, che gou o mo men to, a
nos so ver, de se rem efe ti va men te con clu í das a Fer rovia Norte-Sul e a Hi drovia Araguaia-Tocantins e de
tam bém atin gi rem o seu ama du re ci men to ou tros projetos de transportes e de sistemas multimodais de
transportes.
Repetidas vezes, temos dito da tribuna desta
Casa que, no caso da Fer ro via Nor te-Sul, a ques tão é
privatizar para viabilizar a sua construção. Não se
deve cons tru ir, mais uma vez, de for ma cara e de morada, como também não se deve de i xar de cons tru ir
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por falta de recursos públicos, impedindo, as sim,
esse avan ço no trans por te de car gas em nos so País.
Por tan to, pri va ti zar para cons tru ir e não cons tru ir para
de po is pri va ti zar.
Permanecemos aqui. A nos sa bre ve co mu ni cação de hoje, Sr. Presidente, é feita exatamente em
apo io à de ci são que está para ser to ma da em tor no da
pri va ti za ção da Fer ro via Nor te-Sul e da vi a bi li zação de
re cur sos para a Hi dro via Ara gua ia-Tocantins, tão impor tan te para o de sen vol vi men to do nos so País.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A Pre si dên cia con vo ca ses são con jun ta a rea li zar-se hoje, quar ta-feira, às 19h, no ple ná rio da Câmara dos De pu ta dos, des ti na da à le i tu ra de men sagens pre si den ci a is e à vo ta ção de re que ri men tos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Qu e ro sa u dar a pre sen ça e o re tor no a esta
Casa do Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que sem pre honrou o seu mandato e ago ra volta ao nosso convívio
para aju dar os tra ba lhos le gis la ti vos e en gran de cer o
Con gres so Na ci o nal.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Patrocínio.
São li dos os se guin tes:
REQUERIMENTO Nº 409, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos re gi men ta is, a cri a ção de
Comissão Temporária, composta por onze se na dores, a fim de analisar as proposições em tramitação
no Senado Federal re fe ren tes à fome e à mi sé ria e
apre sen tar, no pra zo de 90 dias, pro po si ção le gis la tiva para er ra di car a mi sé ria e a fome no País, re a li zando as au diên ci as e di li gên ci as in loco de pro gra mas
bem su ce di dos.
Justificação
A his tó ri ca con cen tra ção de ren da no País gerou pro ble mas gra ves que re dun dam em de si gual dades grandes e crescentes, com índices alarmantes
nunca antes detectados pelas pesquisas relativos a
fome e a mi sé ria no Bra sil. Num mo men to em que to das
as ca ma das do País dis cu tem a ques tão e to das as tristes con se qüên ci as por ela ge ra das, tor na-se mis ter, ao
Senado Federal, analisar a questão, fa zen do le van tamen to de to dos os pro je tos exis ten tes na Casa, ve ri ficando in loco os pro gra mas mu ni ci pa is e estaduais
bem su ce di dos e apre sen tan do, no me nor pra zo pos-
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sí vel, pro pos ta úni ca que ob je ti ve er ra di car de fi ni ti vamen te es tes fla ge los que as som bram o País.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador Ma gui to Vi le la.
REQUERIMENTO Nº 410, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 258 do Re gi men to
Interno, a tra mitação conjunta do Projeto de Lei do
Se na do nº 208, de 1999, com o Pro je to de Lei do Sena do nº 154, de 1999, de au to ria do Se na dor Arlin do
Por to, por tra ta rem de ma té ria cor re la ta.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador José Fo ga ça.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Os re que ri men tos li dos se rão pu bli ca dos e,
pos te ri or men te, in clu í dos em Ordem do Dia, nos termos do Re gi men to Inter no.
So bre a mesa, pro je tos de lei do Se na do que serão li dos pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor
Car los Pa tro cí nio.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 457, DE 1999
Inclui o ensino da Introdução à
Comunicação de Massa no currículo
escolar.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica in clu í do o tó pi co cur ri cu lar ou o en sino da “Intro du ção à Co mu ni ca ção de Mas sa” nos cursos do Ensi no Fun da men tal e do 2º grau, a ser mi nistra do por ba cha réis em Co mu ni ca ção So ci al.
Art. 2º O Poder Exe cu ti vo, atra vés de seu órgão compe ten te, re gu la men ta rá esta lei no pra zo
de 90 (no ven ta) dias, con ta dos a par tir de sua vi gência.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publi ca ção, re vo ga das as dis po si ções em con trá rio.

Justificação
O pro ces so edu ca ti vo tam bém se re a li za, e nos
dias de hoje, de maneira mais efetiva, através dos
me i os de co mu ni ca ção. Atu al men te, exis te uma enorme bre cha en tre a pre o cu pa ção da so ci e da de com a
edu ca ção for mal e o modo como os cha ma dos ve í culos de comunicação de massa (televisão, rádio, jor nal, re vis ta, etc) exer cem sua fun ção edu ca do ra, sem
um qua dro ex plí ci to de res pon sa bi li da de so ci al.
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Entender o funcionamento, o papel e a função
so ci al dos me i os de co mu ni ca ção é um ele men to funda men tal para a com pre en são de uma re a li da de que
na ve ga na ve lo ci da de da Inter net. Por isso, a in clu são
do en si no da “Intro du ção à Co mu ni ca ção de Mas sa”
como tó pi co cur ri cu lar no 2º grau, tem como ob je ti vo
cen tral dar uma vi são ge ral ao es tu dan te do fun ci o namen to des tes ve í cu los.
A informação, que deve ser enten di da como
um bem so ci al, e não como mer ca do ria, é cada vez
mais um fa tor de qua li fi ca ção dos fu tu ros pro fis si ona is. Por tan to, o es tu dan te deve tam bém ser pre para do para ab sor ver, pro ces sar e uti li zar as in for mações da mí dia, tan to na vida pes so al, qua nto pro fissional.
Na opinião do professor Antônio Canelas Ru bim, ex-diretor da Fa cul da de de Co mu ni ca ção So ci al
da Universidade Fe deral da Bahia, a discussão de
pro po si ções como esta está na or dem do dia. Em seu
li vro Mí dia e Po lí ti ca no Bra sil (Edi to ra Uni ver si tá ria),
o pro fes sor faz a se guin te afir ma ção: “a com pre en são
des ta com ple xa re la ção de en ten di men to de que os
novos me ios de comunicação e telecomunicações
não são simples meios de transmissão de men sagens. Eles con fi gu ram uma nova for ma de so ci a bi lidade no mundo contemporâneo, chamada ”mundo
mídia".
Ain da na opi nião de Ru bim, “para en fren tar a situ a ção, é ne ces sá rio sa ber uti li zar a lin gue gem mi diáti ca, con si de rar suas exis tên ci as em qual quer aná li se
de con jun tu ra”. Ou seja: ser me ra men te um re cep tor
pas si vo de men sa gens nos dias de hoje é es tar aparta do do real con tex to dos acon te ci men tos.
O debate sobre a importância de entender os
me i os de co mu ni ca ção é uma de man da cres cen te da
sociedade. Neste sentido, o pre sente projeto é um
avan ço rumo à de mo cra ti za ção da co mu ni ca ção so cial, que pas sa tam bém pela ne ces si da de de cons tru ir
o pro ces so edu ca ci o nal como um cons tan te apren diza do no dia a dia.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador Ge ral do Cân di do.
(À Comissão de Educação – de cisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 458, DE 1999
Inclui in ci so ao § 2º do art. 7º da Lei nº
8.666/93, com a finalidade de estabelecer
teto para cus tos uni tá ri os de obras exe cutadas relativas à construção de prédios
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pú bli cos, sa ne a men to bá sico e pa vimentação.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica in clu í do o se guin te in ci so V ao § 2º
do art. 7º da Lei nº 8.666, de 21 de ju nho de 1993:
“V – Os cus tos uni tá ri os de obras executadas com recursos dos orçamentos da
União, re la ti vas à cons tru ção de pré di os públicos, saneamento básico e pavimentação,
não po de rão ser supe ri o res ao va lor do cus to
unitário básico – CUB – por m2, divulgado
pelo Sindicato da Indústria da Construção,
por uni da de da Fe de ra ção, acres ci do de até
trinta por cento para co brir cus tos não previstos no CUB, salvo au torização emitida
pelo Tri bu nal de Con tas da União apre ci an do
exposição fundamentada do gestor res ponsável.”
Art. 2º Esta lei en tra em vi gor na data de sua publicação.
Justificação
A idéia que ora pro po mos con cre ti za as pi ra ção
an ti ga de mu i tos que se pre o cu pam com a mo ra li zação dos gas tos pú bli cos.
Esta dis po si ção foi apro va da na Lei de Di re trizes Orçamen tá ri as para o ano 2000, por una ni mi da de.
Como este di plo ma le gal vige pelo pe río do de ape nas
um ano, a in ten ção è tor nar a nor ma per ma nen te, tendo em vista sua evi den te ação mo ra li za do ra.
Ao final do dispositivo, tivemos o cuidado de
prever a possibilidade de o limite-teto estabelecido
po der ser ex tra po la do, em face de inú me ras va riá ve is
ocorrentes neste tipo de atividade, hpótese que só
será viável me diante uma autorização expressa do
Tri bu nal de Cons tas da União que, nes te caso, e pela
pri me i ra vez, terá um pa pel pre ven ti vo, e não ape nas
um ope ra dor de au tóp sia, como tem acon te ci do ul timamente.
Na realidade, o projeto objetiva limitar o custo
das obras exe cu ta das com re cur sos dos or ça men tos
da União, tornando-os reais e transparentes, com
uma le gis la ção mais rí gi da.
O critério uti li za do foi o mais co e ren te e ló gi co
pos sí vel, ou seja, o cus to uni tá rio bá si co – ago ra deno mi na do CUB – di vul ga do pelo Sin di ca to da Indústria da Cons tru ção, en ti da de da mais alta res pon sa bili da de e cre di bi li da de do se tor.
À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
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Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador Luiz Este vão.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
····················································································
LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993
Re gu la men ta o ar ti go 37, in ci so XXI,
da Constituição Federal, institui normas
para li ci ta ções e con tra tos da Admi nis tração Pú bli ca e dá ou tras pro vi dên ci as
····················································································
Art. 7º As li ci ta ções para a exe cu ção de obras e
para a pres ta ção de ser vi ços obe de ce rão ao dis pos to
nes te ar ti go e, em par ti cu lar, à se guin te se quen cia:
I – pro je to bá si co;
II – pro je to exe cu ti vo;
III – exe cu ção das obras e ser vi ços.
§ 1º A exe cu ção de cada eta pa será obri ga to ri amen te pre ce di da da con clu são e apro va ção, pela autoridade competente, dos tra ba lhos re la ti vos às etapas an te ri o res, à ex ce ção do pro je to exe cu ti vo, o qual
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a
execução das obras e serviços, desde que também
au to ri za do pela Admi nis tra ção.
§ 2º As obras e os serviços somente poderão
ser li ci ta dos quan do:
I – hou ver pro je to bá si co apro va do pela au to rida de com pe ten te e dis po ní vel para exa me dos in teres sa dos em par ti cu lar do pro ces so li ci ta tó rio;
II – existir orçamento detalhado em planilhas
que ex pres sem a com po si ção de to dos os seus custos uni tá ri os;
III – hou ver pre vi são de re cur sos or ça men tá ri os
que as se gu rem o pa ga men to das obri ga ções de correntes de obras ou ser vi ços a se rem exe cu ta das no
exercício fi nan ce i ro em cur so, de acor do com o respec ti vo cro no gra ma;
IV – o pro du to dela es pe ra do es ti ver con tem plado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de
que tra ta o ar ti go 165 da Cons ti tu i ção Fe de ral, quando for o caso.
§ 3º É ve da do in clu ir no ob je to da li ci ta ção a ob tenção de re cur sos fi nan ce i ros para sua exe cu ção, qual quer
que seja a sua ori gem, ex ce to nos ca sos de em pre en dimentos exe cu ta dos e ex plo ra dos sob o re gi me de concessão, nos ter mos da le gis la ção es pe cí fi ca.
§ 4º É ve da da, ain da, a in clu são, no ob je to da lici ta ção, de for ne ci men to de ma te ri a is e ser vi ços sem
previsão de quantidades ou cujos quantitativos não
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correspondam às previsões reais do projeto bási co
ou exe cu ti vo.
§ 5º É ve da da a re a li za ção de li ci ta ção cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de
mar cas, ca rac te rís ti cas e es pe ci fi ca ções ex clu si vas,
salvo nos casos em que for tecnicamente jus ti fi cável, ou ain da quan do o for ne ci men to de tais ma te ri ais e ser vi ços for fe i to sob o re gi me de ad mi nis tra ção
con tra ta da, pre vis to e dis cri mi na do no ato con vo catório.
§ 6º A in frin gên cia do dis pos to nes te ar ti go im plica a nulidade dos atos ou contratos realizados e a
res pon sa bi li da de de quem lhes te nha dado ca u sa.
§ 7º Não será ainda com pu ta do como va lor da
obra ou ser vi ço, para fins de jul ga men to das pro postas de preços, a atualização monetária das obri gações de pa ga men to, des de a data fi nal de cada pe ríodo de aferição até a do respectivo pagamento, que
será cal cu la da pe los mes mos cri té ri os es ta be le ci dos
obri ga to ri a men te no ato con vo ca tó rio.
§ 8º Qu al quer ci da dão po de rá re que rer à Adminis tra ção Pú bli ca os quan ti ta ti vos das obras e pre ços
uni tá ri os de de ter mi na da obra exe cu ta da.
§ 9º O dis pos to nes te ar ti go apli ca-se tam bém,
no que cou ber, aos ca sos de dis pen sa e de ine xi gi bi lida de de li ci ta ção.
····················································································
(Às Co mis sões de Cos ti tu i ção, jus ti ça
e cidadania e de assuntos Eco nô mi cos, caben do à ul ti ma a de ci são ter mi na ti va).
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Justificação
A Lei nº 4.320, de 17 de mar ço de 1964, em seu
art. 47, pre vê que “ime di a ta men te após a pro mul gação da Lei de Orça men to e com base nos li mi tes nela
fi xa da, o Po der Exe cu ti vo apro va rá um qua dro de cotas trimestrais da despesa que cada unidade or çamen tá ria fica au to ri za da a uti li zar”. O art. 48 da re fe rida Lei es cla re ce que “A fi xa ção das co tas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes ob je tivos: b) manter, durante o exercício, na medida do
pos sí vel, o equi lí brio en tre a re ce i ta ar re ca da da e a
despesa realizada, de modo a reduzir ao míni mo
even tu a is in su fi ciên ci as de te sou ra ria”.
O Poder Executivo vem sis te ma ti ca men te contin gen ci an do, via De cre to, os re cur sos apro va dos na
Lei Orçamentária anual. São restrições que não se
su bor di nam a qual quer cri té rio téc ni co que sal va guarde as des pe sas prin ci pal men te na área so ci al, de vez
que, na ma i o ria das ve zes, ocor rem li ne ar men te.
O pro je to que ora apre sen ta mos é, exa ta men te,
para pre ser var a área so ci al, tão de ba ti da e ana li sa da
no Con gres so.
À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador Luiz Este vão.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 459, DE 1999
Acres ce dis po si ção ao art. 48 da Lei
nº 4.320/64, para ve dar ao Po der Exe cu tivo a possibilidade de contingenciamento
em do ta ções da área so ci al.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 48 da Lei nº 4.320, de 17 de mar ço
de 1964, fica acres ci do do se guin te Pa rá gra fo Úni co:
“Pa rá gra fo uni co. Na fi xa ção das co tas
de que tra ta este ar tigo fica vedado res tringir, de qual quer modo, a mo vi men ta ção e
em pe nho das do ta ções des ti na das às despe sas de ações in clu í das na rede de pro teção so ci al.”

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

Estatui Nor mas Ge ra is de Di re i to Financeiro para elaboração e contrôle dos
orçamentos e ba lanços da União, dos
Esta dos, dos Mu ni cí pi os e do Dis tri to Federal.
····················································································
Art. 48. A fi xa ção das co tas a que se re fe re o arti go an te ri or aten de rá aos se guin tes ob je ti vos:
a) assegurar às unidades orçamentárias, em
tem po útil a soma de re cur sos ne ces sá ri os e su fi ci entes a me lhor exe cu ção do seu pro gra ma anu al de trabalho;
b) manter, durante o exercício, na medida do
possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a
despesa realizada, de modo a reduzir ao míni mo
even tu a is in su fi ciên ci as de te sou ra ria.
····················································································
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me tidos às Co mis sões com pe ten tes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Na ses são de on tem, foi lido o Re que ri men to
nº 407, de 1999, do Senador Carlos Bezerra, so li citando, nos termos regimentais, que o Tribunal de
Con tas da União re a li ze, em ca rá ter ur gen te, uma auditoria na aplicação dos re cur sos re fe ren tes ao emprés ti mo in ter na ci o nal efe tu a do pelo Esta do de Mato
Gros so, nos ter mos da Re so lu ção do Se na do Fe de ral
nº 109, de 1998.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 411, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Com base no art. nº 256 do Re gi men to Inter no
do Senado Federal, requeiro a retirada de Re que rimento nº 407/99, de minha autoria para posterior
apre sen ta ção, cons tan te da or dem do dia des ta data.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Se nador Car los Be zer ra.
O SR. PRESIDENTE(Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em vo ta ção o re que ri men to de pe di do de re ti ra da.
As Sras. e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O Re que ri men to nº 407, de 1999, vai ao Arqui vo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em tur no úni co, do Projeto
de Lei da Câmara nº 3, de 1999 (nº
3.844/97, na Casa de ori gem), que dis põe sobre edu ca ção em di re i tos hu ma nos e ins ti tui
a política nacional de educação em direitos
humanos para o ensino fundamental e mé dio, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 61, de 1999,
da Comissão de Educação, com a Emenda
nº 1-CE (subs ti tu ti vo), que ofe re ce, Re la to ra:
Se na do ra Emi lia Fer nan des, fa vo rá vel com a
emen da subs ti tu ti va que apre sen tou.
Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das, nos
termos re gi men ta is, daí por que pas sa-se à dis cus são.
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Discussão em conjunto do projeto de lei e da
emen da, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Está em vo ta ção o subs ti tu ti vo, que tem pre ferên cia re gi men tal.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Blo co/PDT – RS)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra a Senadora Emilia Fer nandes, para en ca mi nhar a vo ta ção.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são da orado ra.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, pa rece-me fundamental que esta Casa, no reinício das
suas atividades parlamentares, neste ano, busque,
na sua primeira reunião praticamente deliberativa,
trazer para a pa u ta da dis cus são e da vo ta ção este
pro je to, que é de ini ci a ti va da Câ ma ra dos De pu ta dos
– do Deputado José Aníbal -, que dispõe sobre a
ques tão da edu ca ção re la ti va a di re i tos hu ma nos. Pare ce-me que nada mais jus to, mais opor tu no e eu diria até que talvez isso já devesse ter acontecido há
mais tem po nes te País.
Estamos há 50 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos; onde os países es ta be le ceram re al men te o que é im por tan te, o que é ne ces sá rio
para se viver a democracia, a paz e principalmente
dig ni fi car e jus ti fi car cada vez mais a po si ção do respe i to e da dig ni da de dos se res hu ma nos.
Quando o Bra sil, atra vés do Con gres so Na ci onal, uma vez já ana li sa do na Câ ma ra – já foi apro va do
– e agora o Se na do dá tam bém o seu pa re cer, através da vo ta ção que re a li za re mos nes te Ple ná rio, tendo em vis ta que as co mis sões já se ma ni fes ta ram – a
Co mis são de Edu ca ção do Se na do já se ma ni fes tou
fa vo ra vel men te -, bus ca in tro du zir no en si no bra si le iro, quer seja ele pú bli co ou pri va do, quer seja ele funda men tal, mé dio, ou uni ver si tá rio, a pos si bi li da de de
instituir mos, no en si no es pe ci al in clu si ve, no en si no de
jo vens e adul tos, uma edu ca ção vol ta da aos di re i tos huma nos, isso represen ta um avan ço sig ni fi ca ti vo.
O Brasil vai vi rar o sé cu lo, vai che gar ao novo
mi lê nio mos tran do que se por um lado não con se guimos ainda di minuir as injustiças, as desigualdades,
dis tri bu ir a ren da de for ma mais jus ta e mais so li dá ria,
por outro lado es ta mos acre di tan do que a par tir dos
prin cí pi os que se rão nor te a dos den tro e fora das esco las em re la ção aos di re i tos hu ma nos va mos avançar no novo sé cu lo com uma nova pers pec ti va de espe ran ça, de von ta de de mu dar e, quem sabe, a par tir
do in ves ti men to na edu ca ção, que sa be mos que por
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si só não trans for ma o mun do, mas sa be mos que sem
a educação a humanidade não se modifica nem
avan ça na di re ção da qui lo que que re mos, va mos insti tu ir a edu ca ção em di re i tos hu ma nos como um compro mis so for mal do País, dos seus Par la men ta res, dizen do que acre di ta mos que o que a LDB co lo cou no
seu art. 27 como uma di re triz dos con te ú dos cur ri cula res da edu ca ção bá si ca, ou seja, do en si no in fan til,
do en si no fun da men tal e do en si no mé dio, a di fu são
de va lo res fun da men ta is aos in te res ses so ci a is, di re itos e de ve res dos ci da dãos, do res pe i to ao bem comum e à or dem de mo crá ti ca, ela vai se dar a par tir da
im ple men ta ção des se pro je to que, opor tu na men te, o
Deputado José Aníbal apresentou na Câmara, e o
Se na do, ago ra, vai dar o seu re fe ren do.
Em uma an te ci pa ção a es sas nor mas da LDB, o
Ministério da Edu ca ção e do Des por to ini ci ou, em 1995,
um pro ces so de con sul ta a es pe ci a lis tas de todo o País,
com o ob je ti vo de es ta be le cer para o en si no fun da mental o que foi de no mi na do na LDB Pa râ me tros Cur ri cu lares Na ci o na is, cu jos fins se ri am o de ori en tar o tra ba lho
dos pro fes so res des se ní vel de en si no e o de ga ran tir o
desenvolvimento adequado de conteúdos curriculares
mí ni mos em todo o ter ri tó rio na ci o nal.
Nada mais opor tu no do que apro var mos nes ta
Casa a educação am biental. Sa bemos que se não
cu i dar mos dos se res que com põem a na tu re za, se res
vi vos, se jam eles nos sas plan tas, nos sas águas, sejam eles os se res hu ma nos, sa be mos que o pla ne ta
todo está fa da do até mes mo a su cum bir.
Entre os parâmetros curriculares nacionais, os
cha ma dos te mas trans ver sa is, veja que nós não es tamos colocando como mais uma disciplina, estamos
di zen do que to dos os pro fes so res des te País, se jam
eles pro fes so res do en si no es pe ci al, se jam eles profes so res de uni ver si da des, se jam eles pro fes so res do
en si no in fan til, dos en si nos mé dio e fun da men tal, têm
que se pre o cu par, sim, com a ques tão dos di re i tos humanos. São os chamados temas transversais, não
en tram como dis ci pli na, mas es tão en glo ba dos, in tegra dos em to das as dis ci pli nas e as ati vi da des que as
es co las re a li za rem.
Esses te mas trans ver sa is cons ti tu em ques tões
sociais de relevância, que perpassam os diferentes
cam pos do co nhe ci men to e são pas sí ve is de abor dagem e in te gra ção de uma for ma ou de ou tra, nas áreas con ven ci o na is dos cur rí cu los. Em cada ní vel, em
cada cur so, em cada es co la, dar-se-á da for ma mais
ade qua da ao mo men to, ao cur so e ao ní vel que está
sen do mi nis tra do o en si no.
A Edu ca ção para Di re i tos Hu ma nos é e se apresen ta nes se nos so pro je to como um tema trans ver-
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sal. Entre os te mas trans ver sa is a se rem de sen vol vidos, en con tra-se a Éti ca, cu jos con te ú dos in clu em o
res pe i to mú tuo, a jus ti ça, o diá lo go e a so li da ri e da de.
O Sr. Ro meu Tuma (PFL – SP) – Per mi te V. Exª
um apar te?
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Não sei se pos so con ce der apar tes, Sr. Pre siden te, pois es tou em en ca mi nha men to de vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sei que V. Exª sabe que não pode, por isso
he si tou em dar o apar te.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Realmente gostaria, Sr. Presidente, e con tei
com uma pos sí vel dis tra ção de V. Exª. Mas peço escusas ao Senador Romeu Tuma pois o Regimento
não per mi te.
Con cluo, Sr. Pre si den te, di zen do que a apro vação nesta Casa deste projeto amplia, sem dúvida,
uma con cep ção que que re mos que che gue à edu cação, às ruas, aos lo ca is de tra ba lho, ao co ra ção e à
sen si bi li da de do povo bra si le i ro, que é o res pe i to ao
ser hu ma no. Esse res pe i to pas sa pela ga ran tia dos
di re i tos de cada pes soa, um di re i to que não é in di vidu al, em bo ra ha jam di re i tos in di vi du a is, sim, que precisam ser preservados, mas direitos coletivos que
pre ci sam ser tra ba lha dos cons tan te men te.
Des sa for ma, Sr. Pre si den te, en ca mi nho fa vo ravelmente, pedindo o apoio de todos os Srs. Par lamen ta res para a apro va ção des se pro je to.
Eram as nos sas con si de ra ções, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Não ha ven do mais quem que i ra en ca mi nhar,
pas sa-se à vo ta ção.
Vo ta ção do subs ti tu ti vo, que tem pre fe rên cia regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va do, fi can do pre ju di ca do o pro je to.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para que seja
re di gi do o ven ci do para o tur no su ple men tar.
É o se guin te o subs ti tu ti vo apro va do:
EMENDA Nº 1-CE
(Subs ti tu to ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999)
Dis põe so bre a edu ca ção em di re i tos
humanos e ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de
Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
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CAPÍTULO I
Da Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos
Art. 1º Enten de-se por edu ca ção em di re i tos huma nos os pro ces sos por meio dos qua is o in di ví duo e
a co le ti vi da de ad qui rem e cons tro em va lo res, co nheci men tos, com pe tên ci as e ati tu des de res pe i to aos dire i tos da pes soa e de con so li da ção da ci da da nia.
Art. 2º A educação em direitos hu ma nos é um
componente essencial e per manente da educação,
de ven do es tar pre sen te, em ca rá ter for mal e não formal, em to dos os ní ve is e mo da li da des do pro ces so
educativo.
Parágrafo único. Para o cumprimento do dis pos to no caput, compete:
I – ao Po der Pú bli co, nos ter mos do art. 205 da
Constituição Federal, de fi nir po lí ti cas pú bli cas a respeito da educação em direitos humanos, assegurar
sua implementação em todos os níveis de ensino e
estimular a so ci e da de na de fe sa dos di re i tos hu manos no País;
II – às ins ti tu i ções edu ca ti vas, pro mo ver a educa ção em di re i tos hu ma nos de for ma in te gra da aos
pro gra mas edu ca ci o na is vi gen tes;
III – aos ór gãos in te gran tes da Se cre ta ria Na ci onal de Di re i tos Hu ma nos, for mu lar, nor ma ti zar e co ordenar a política de defesa dos direitos humanos e
pres tar as sis tên cia téc nia aos ór gãos e en ti da des que
exe cu tam esta po lí ti ca;
IV – às em pre sas, en ti da des de clas se, ins ti tu ições pú bli cas e pri va das, ado tar ações des ti na das à
pro mo ção de sen ti men tos de so li da ri e da de, de jus ti ça
e de apre ço à to le rân cia, es sen ca is ao exer cí cio da cida da nia no am bi en te de tra ba lho;
V – aos me i os de co mu ni ca ção de mas sa, par tici par per ma nen te men te na dis se mi na ção de in for mações e prá ti cas edu ca ti vas relativas aos direitos hu manos;
VI – à so ci e da de, ze lar pela de fe sa dos di re i tos
hu ma nos, como ta re fa con cer nen te a to dos.
Art. 3º São prin cí pi os bá si cos da edu ca ção em
di re i tos hu ma nos:
I – a de fe sa dos ide a is de li ber da de e de igual da de;
II – o reconhecimento da dig ni da de da pes soa,
como su je i to de di re i tos e de ve res;
III – o res pe i to à plu ra li da de e à di ver si da de cultu ral exis ten tes;
IV – o apri mo ra men to e a con so li da ção dos di rei tos e li ber da des fun da men ta is da pes soa;
V – a ob ser vân cia dos prin cí pi os éti cos na educa ção, no tra ba lho e nas prá ti cas so ci a is;
VI – o plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções peda gó gi cas, na pers pec ti va da in ter dis ci pli na ri da de.
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Art. 4º São ob je ti vos fun da men ta is da edu ca ção
em di re i tos hu ma nos:
I – for ma ção para a ci da da nia;
II – a de fe sa da paz e da au to de ter mi na ção dos
povos;
III – a promoção dos sen ti men tos de so li da ri eda de, de jus ti ça e de to le rân cia;
IV – a su pe ra ção dos pre con ce i tos de cor, gê nero, sexo, idade, origem, posição social, etnia e de
qual quer ou tra na tu re za;
V – o de sen vol vi men to do es pí ri to crí ti co;
VI – a com pre en são in te gra da dos di re i tos huma nos que en vol va as pec tos le ga is, po lí ti cos, so ci ais, eco nô mi cos, ci en tí fi cos, cul tu ra is e éti cos;
VII – o in cen ti vo à par ti ci pa ção de to dos;
VIII – o res pe i to à pri va di da de in di vi du al e fa mi li ar.
CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em
Di re i tos Hu ma nos
SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is
Art. 5º Fica ins ti tu í da a Po lí ti ca Na ci o nal de Educa ção em Di re i tos Hu ma nos.
Art. 6º A Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di rei tos Hu ma nos en glo ba, em sua es fe ra de ação, os órgãos integrantes da Secretaria Nacional de Direitos
Hu ma nos, as ins ti tu i ções edu ca ci o na is pú bli cas e privadas da União, dos Estados, do Distrito Fe deral e
dos Municípios, em todos os ní ve is de en si no, bem
como
as
organizações
governamentais
e
não-governamentais que atu em na área de edu ca ção
em di re i tos hu ma nos.
Art. 7º No âm bi to da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu cação em Direitos Humanos, as atividades serão de senvolvidas na educação formal e não formal, por
meio das se guin tes li nhas de atu a ção:
I – ca pa ci ta ção de re cu re sos hu ma nos;
II – de sen vol vi men to de es tu dos e pes qui sas;
III – pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu ca ti vo;
IV – acompanhamento e avaliação das ações
implementadas.
§ 1º Nas ati vi da des vin cu la das à Po lí ti ca Na ci onal de Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos se rão res pe ita dos os prin cí pi os e ob je ti vos fi xa dos nes ta Lei.
§ 2º A capacitação de recursos humanos vol tar-se-á para:
I – a ên fa se no res pe i to aos di re i tos hu ma nos na
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos edu ca dores de to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no;
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II – a in cor po ra ção do tema di re i tos hu ma nos na
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos pro fis si ona is de to das as áre as;
III – o des ta que ao es tu do dos di re i tos hu ma nos
nos cur sos de to das as ca te go ri as de po li ci a is, me dian te o apo io de or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos
humanos.
§ 3º As ações de estudos e pes quisas vol tar-se-ão para:
I – a ela bo ra ção de ins tru men tos e me to do lo gias visando à incorporação da temática dos direitos
hu ma nos nos cur rí cu los es co la res;
II – a bus ca de al ter na ti vas cur ri cu la res e de metodologias de capacitação na educação em direitos
humanos;
III – a di fu são de co nhe ci men tos e in for ma ções
so bre a ques tão dos di re i tos hu ma nos.
§ 4º A pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu cati vo con ta rá com uma rede de ban co de da dos e imagens para apoio às ações enumeradas nos incisos
anteriores.
SEÇÃO II
Da Edu ca ção em di re i tos hu ma nos no
Ensi no For mal
Art. 8º A edu ca ção em di re i tos hu ma nos no en sino for mal será de sen vol vi da nos cur rí cu los das ins ti tu ições es co la res pú bli cas e pri va das com pre en den do:
I – edu ca ção bá si ca:
a) edu ca ção in fan til;
b) en si no fun da men tal;
c) en si no mé dio;
II – edu ca ção su pe ri or;
III – edu ca ção es pe ci al;
IV – edu ca ção pro fis si o nal;
V – edu ca ção de jo vens e adul tos.
Art. 9º As ins ti tu i ções de ensino promoverão a
educação em direitos humanos de forma integrada,
con tí nua e per ma nen te em to dos os ní ve is e mo da lida des do en si no for mal.
§ 1º A te má ti ca dos di re i tos hu ma nos deve ser
tra ba lha da por meio da trans ver sa li da de ob ser va das
as di re tri zes des ta Lei.
§ 2º Nos cur sos de gra du a ção, pós-graduação e
ex ten são e nas áre as vol ta das ao as pec to me to do lógi co da edu ca ção em di re i tos hu ma nos é fa cul ta da a
cri a ção de dis cipl na es pe cí fi ca.
§ 3º As ins ti tu i ções de edu ca ção bá si ca de ve rão:
I – integrar ao trabalho escolar consultas à
Constituição Fe deral, às respectivas Constituições
Esta du a is, às res pec ti vas Leis Orgâ ni cas Mu ni ci pa is
e do Dis tri to Fe de ral, à De cla ra ção Uni ver sal dos Di-

AGOSTO 1999

re i tos Hu ma nos, à De cla ra ção Ame ri ca na dos Di re itos e De ve res do Ho mem, bem como a do cu men tos
so bre di re i tos hu ma nos emi ti dos por or ga nis mos que
atu am na área;
II – comemorar a data de 10 de de zem bro, Dia
Mun di al dos Di re i tos Hu ma nos, re u nin do fa tos lo ca is,
re gi o na is, na ci o na is e mun di a is para re a fir mar o compro mis so da ob ser vân cia dos di re i tos hu ma nos;
III – pro cu rar, na me di da do pos sí vel, o apo io de
pes so as e ins ti tu i ções de di ca das à de fe sa dos di re itos hu ma nos no de sen vol vi men to de suas ações pdagógicas.
Art. 10. O es tu do de te mas re la ti vos aos di re i tos
humanos deve ser incluído nos cursos de forma ção
de pro fes so res de to dos os ní ve is e mo da li da des de
ensino.
Art. 11. Os sistemas de en si no pro por ci o na rão
aper fe i ço a men to pro fis si o nal so bre di re i tos hu ma nos
aos pro fes so res em ati vi da de.
SEÇÃO III
Os Di re i tos Hu ma nos na Edu ca ção não For mal
Art. 12. Na educação não for mal se rão de senvol vi das ações e prá ti cas edu ca ti vas vol ta das à sensi bi li za ção da co le ti vi da de e à sua or ga ni za ção e parti ci pa ção na de fe sa dos di re i tos hu ma nos.
Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co, nos ní ve is fede ral, es ta du al e mu ni ci pal, in cen ti va rá:
I – a di fu são de pro gra mas e cam pa nhas edu cati vas so bre di re i tos hu ma nos pe los me i os de co mu nica ção de mas sa;
II – a par ce ria en tre ins ti tu i ções de en si no, empre sas e or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos hu manos na re a li za ção de pro gra mas, cam pa nhas, pes quisas e es tu dos so bre a ma té ria;
III – a sen si bi li za ção da so ci e da de para a im portân cia da de fe sa dos di re i tos hu ma nos.
CAPÍTULO III
Da Exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de
Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos
Art. 13. A exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Educa ção em Di re i tos Hu ma nos deve ser efe ti va da de
forma conjunta pelos órgãos federais das áreas de
edu ca ção e de di re i tos hu ma nos, a quem com pe ti rá:
I – de fi nir as di re tri zes para sua im ple men ta ção
no ter ri tó rio na ci o nal;
II – pro mo ver a ar ti cu la ção, co or de na ção e su per vi são de pla nos e pro gra mas na área.
Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos, o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os, nas esferas de sua competência e
nas áre as de sua ju ris di ção, po de rão de fi nir di re tri zes
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com ple men ta res para a edu ca ção em di re i tos hu manos, de con for mi da de com o dis pos to nes ta Lei e na
Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.
CAPÍTULO IV
Dis po si ções Fi na is
Art. 14. O Po der Exe cu ti vo regulamentará esta
Lei no prazo de 90 (noventa) dias, após consulta a
instituições governamentais e não-governamentais
que atu am nos se to res per ti nen tes.
Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A Presidência comunica ao Ple ná rio que o
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 49, cons tan te do item 2
da pa u ta da pre sen te ses são, tam bém fi cou pre ju dica do com a apro va ção do subs ti tu ti vo ao Pro je to de
Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999.
O Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 49, de 1997 vai
ao Arqui vo.
É o se guin te o item pre ju di ca do:
Item 2
Discussão, em tur no úni co, do Pro je to
de Lei da Câmara nº 49, de 1997 (nº
2.369/96, na Casa de origem), que altera a
Lei nº 9.394, de 20 de de zem bro de 1996 (Lei
de Di re tri zes e Ba ses da Edu ca ção), para inclu ir a te má ti ca Di re i tos Hu ma nos no cur rí culo do en si no fun da men tal e mé dio, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 737, de 1997,
da Comissão de Educação, nos termos da
Emen da nº 1-CE (subs ti tu ti vo), que ofe re ce,
Re la tor: Se na dor Joel de Hol lan da.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 3:
Discussão, em tur no úni co, do Projeto
de Decreto Le gislativo nº 27, de 1999 (nº
767/99, na Câmara dos Deputados), que
apro va o tex to do Acor do-Quadro so bre a Coo pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço
Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa, em Paris, em 27 de no vem bro de 1997, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 378, de 1999,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fesa Na ci o nal, Re la tor: Se na dor José Jor ge.
Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em vo ta ção o pro je to.

334

As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
É o se guin te o pro je to apro va do:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 27, DE 1999
(Nº 767/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o texto do Acor do-Quadro
sobre a Cooperação na Pesquisa e nos
Usos do Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí ficos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re públi ca Fran ce sa, em Pa ris, em 27 de no vembro de 1997.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fica apro va do o tex to do Acor do-Quadro
sobre a Co operação na Pesquisa e nos Usos do
Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Gover no da Re pú bli ca Fran ce sa, em Pa ris, em 27 de novem bro de 1997.
Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Congresso Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do in ci so I do art. 49 da Cons ti tu i ção Fe de ral, acar retem en car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mônio na ci o nal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 4:
Discussão, em tur no úni co, do Projeto
de Decreto Le gislativo nº 28, de 1999 (nº
3/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que aprova os tex tos do Pro to co lo II, emen da do em 3
de maio de 1996, re fe ren te a mi nas, ar ma dilhas e outros artefatos, do Pro to co lo Adi ci onal IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser e da
Convenção sobre Proibições ou Restrições
ao Empre go de Cer tas Armas Con ven ci o na is
que po dem ser Con si de ra das como Exces sivamente Lesivas ou Geradoras de Efeitos
Indiscriminados, conhecida como Convenção
so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is, ten do
Parecer fa vo rá vel, sob nº 379, de 1999,
da Co mis são de Re la ções Exte ri o rese Defesa
Na ci o nal, Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des.
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Dis cus são do pro je to em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
É o se guin te o pro je to apro va do:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 28, DE 1999
(Nº 3/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova os textos do Protocolo II,
emen das em 3 de maio de 1996, re fe ren te
a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do
Protocolo Adicional IV, relativo a armas
cegantes a laser e da Convenção sobre
Proibições ou Res tri ções ao Empre go de
Certas Armas Convencionais que po dem
ser Consideradas como Excessivamente
Le si vas ou Ge ra do ras de Efe i tos Indis criminadas, co nhecidas como Convenção
so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam apro va dos os tex tos do Pro to co lo
II, emen da do em 3 de maio de 1996, re fe ren te a minas ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do Pro to co lo Adi cio nal IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser e da Conven ção so bre Pro i bi ções ou Res tri ções ao Empre go
de Cer tas Armas Con ven ci o na is que po dem ser Consi de ra das como Exces si va men te Le si vas ou Ge ra doras de Efe i tos Indis cri mi na dos, co nhe ci da como Convenção sobre Certas Armas Convencionais, ins trumen to que o Bra sil ra ti fi cou em 3 de ou tu bro de 1995.
Pa rá gra fo úni co. Fi cam su je i tos à apro va ção do
Congresso Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resul tar em re vi são dos re fe ri dos Pro to co lo e Con venção, bem como quaisquer ajustes com plementares
que, nos ter mos do in ci so I do art. 49, da Cons ti tu i ção
Federal, acar re tem en car gos ou com pro mis sos gravo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do Dia.
Há, so bre a mesa, re da ções fi na is de pro po sições apro va das na pre sen te ses são que, se não hou ver
ob je ção do Ple ná rio, se rão li das pelo Sr. 1º Se cre tá rio.

AGOSTO 1999

Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora
ofe re cen do a re da ção fi nal do Pro je to de De cre to Legis la ti vo nº 27, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º Secre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 482, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 27, de 1999 (nº 767 de 1999,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 27, de 1999 (nº
767, de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que aprova o tex to do Acor do-Quadro so bre a Co o pe ra ção na
Pes qui sa e nos Usos do Espa ço Exte ri or para fins Paci fi cos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fede ra ti va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Fran cesa, em Pa ris, em 27 de no vem bro de 1997.
Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de agos to de
1999. – Antonio Carlos Magalhães, Pre si den te
– Geraldo Melo, Relator – Na bor Jú ni or – Car los
Patrocínio.
ANEXO AO PARECER Nº 482, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,______________, Pre si den te do Se na do Fe deral, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Inter no, pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº DE 1999
Aprova o texto do Acor do-Quadro
sobre a Cooperação na Pesquisa e nos
Usos do Espa ço Exte ri or para fins Pa ci fícos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re públi ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
República Francesa, em Paris, em 27 de
no vem bro de 1997.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o tex to do Acor do-Quadro sobre a Co o pe ra ção na Pes qui sa e nos Usos do Espa ço
Exte ri or para fins Pa cí fi cos, ce le bra do en tre o Go verno da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Go ver no da
República Francesa, em Pa ris, em 27 de novembro
de 1997.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resultar em revisão do referido Acordo, assim como
qua is quer ajus tes com ple men ta res que, nos ter mos
do art. 49, I, da Constituição Fe de ral, acar re tem en -

AGOSTO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

car gos ou com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio nacional.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães ) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re tora ofe re cen do a re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 28, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 412, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Pa re cer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Projeto de Decreto Legislativo nº 27, de 1999 (nº
767/99, na Câmara dos De putados), que aprova o
tex to do Acor do-Quadro so bre a Co o pe ra ção na Pesqui sa e nos Usos do Espa ço Exte ri or para Fins Pa cí ficos, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de rati va do Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca Fran ce sa, em
Pa ris, em 27 de no vem bro de 1997.
Sala das Sessões, 4 de agos to de 1999. – Casil do Mal da ner.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime dia ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães ) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re tora ofe re cen do a re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 28, de 1999, que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 483, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gis la ti vo nº 28, de 1999 (nº 3, de 1999, na
Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 1999 (nº 3,
de 1999, na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va os
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textos do Protocolo II, emendado em 3 de maio de
1996, re fe ren te a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fatos, do Pro to co lo Adi ci o nal IV, re la ti vo a ar mas ce gantes a la ser e da Con ven ção so bre Pro i bi ções ou Restri ções ao Empre go de Cer tas Armas Con ven ci o na is
que podem ser con si de ra das como Exces si va men te
Le si vas ou Ge ra do ras de Efe i tos Indis cri mi na dos, conhe ci da como Con ven ção so bre Cer tas Armas Convencionais.
Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de agos to de
1999. – Antonio Carlos Ma galhães, Presidente –
Geraldo Melo, Relator – Carlos Patrocínio, Nabor
Junior.
ANEXO AO PARECER Nº 483, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal apro vou,
e eu,_________________, Presidente do Sena do
Fe de ral, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to
Inter no, pro mul go o se guin te.
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999
Aprova os textos do Protocolo II,
emen da do em 3 de maio de 1996, re fe rente a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos,
do Pro to co lo Adi ci o nal IV, re la ti vo a ar mas
cegantes a laser e da Convenção sobre
Proibições ou Res tri ções ao Empre go de
Certas Armas Convencionais que po dem
ser Consideradas como Excessivamente
Le si vas ou Ge ra do ras de Efe i tos Indis criminados, conhecida como Convenção so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º São apro va dos os tex tos do Pro to co lo II,
emen da do em 3 de maio de 1996, re fe ren te a mi nas,
ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do Pro to co lo Adi ci o nal
IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser e da Con ven ção
so bre Pro i bi ções ou Res tri ções ao Empre go de Certas Armas Con ven ci o na is que po dem ser Con si de radas como Exces si va men te Le si vas ou Ge ra do ras de
Efe i tos Indis cri mi na dos, co nhe ci da como Con ven ção
so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is, ins tru men to que
o Bra sil ra ti fi cou em 3 de ou tu bro de 1995.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do
Congresso Na ci o nal qua is quer atos que pos sam resul tar em re vi são dos re fe ri dos Pro to co los e Con venção, bem como quaisquer ajustes com plementares
que, nos ter mos do art. 49, I, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
pa tri mô nio na ci o nal.
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Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los
Patrocínio.
É lido e apro va do o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 413, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno,
requeiro a dispensa de publicação do Pa re cer, para
imediata discussão e votação da redação final do
Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 28, de 1999 (nº 3/99,
na Câ ma ra dos De pu ta dos), que apro va os tex tos do
Pro to co lo II, emen da do em 3 de maio de 1996, re feren te a mi nas, ar ma di lhas e ou tros ar te fa tos, do Proto co lo Adi ci o nal IV, re la ti vo a ar mas ce gan tes a la ser
e da Convenção sobre Proibição ou Restrições ao
Empre go de Cer tas Armas Con ven ci o na is que po dem
ser Consideradas como Excessivamente Lesivas ou
Ge ra do ras de Efe i tos Insi cri mi na dos, co nhe ci da como
Con ven ção so bre Cer tas Armas Con ven ci o na is.
Sala das Ses sões, 4 de agos to de 1999. – Mo re i ra Men des.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Apro va do o re que ri men to, pas sa-se à ime dia ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re tora, ofe re cen do a re da ção do ven ci do do Subs ti tu ti vo
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 3, de
1999, que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cício, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 484, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção do ven ci do, para o tur no suple men tar, do Subs ti tu ti vo do Se na do ao
Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999 (nº
3.844, de 1997, na Casa de ori gem).
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A Comissão Diretora apresenta a redação do
ven ci do, para o tur no su ple men tar, do Subs ti tu ti vo do
Se na do ao Pro je to de Lei da Câ ma ra nº 3, de 1999 (nº
3.844, de 1997, na Casa de ori gem), que dis põe sobre edu ca ção em di re i tos hu ma nos e ins ti tui a po lí ti ca
nacional de educação em di reitos humanos para o
en si no fun da men tal e mé dio.
Sala de Re u niões da Co mis são, 4 de agos to de
1999. – Antonio Car los Ma ga lhães, Presidente –
Edu ar do Su plicy, Re la tor – Ade mir Andra de – Marlu ce Pin to.
ANEXO AO PARECER Nº 484, DE 1999
Dispõe so bre educação em direitos
humanos e ins ti tui a Po lí ti ca Na ci o nal de
Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
CAPÍTULO I
Da Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos
Art. 1º Enten de-se por edu ca ção em di re i tos huma nos os pro ces sos por meio dos qua is o in di ví duo e
a co le ti vi da de ad qui rem e cons tro em va lo res, co nheci men tos, com pe tên ci as e ati tu des de res pe i to aos dire i tos da pes soa e de con so li da ção da ci da da nia.
Art. 2º A educação em direitos hu ma nos é um
componente essencial e per manente da educação,
de ven do es tar pre sen te, em ca rá ter for mal e não formal, em to dos os ní ve is e mo da li da des do pro ces so
educativo.
Parágrafo único. Para o cumprimento do dis pos to no caput, com pe te:
I – ao Po der Pú bli co, nos ter mos do art. 205 da
Constituição Federal, de fi nir po lí ti cas pú bli cas a respeito da educação em direitos humanos, assegurar
sua implementação em todos os níveis de ensino e
estimular a so ci e da de na de fe sa dos di re i tos hu manos no País;
II – às ins ti tu i ções edu ca ti vas, pro mo ver a educa ção em di re i tos hu ma nos de for ma in te gra da aos
pro gra mas edu ca ci o na is vi gen tes;
III – aos ór gãos in te gran tes da Se cre ta ria Na ci onal de Di re i tos Hu ma nos, for mu lar, nor ma ti zar e co ordenar a política de defesa dos direitos humanos e
prestar assistência técnica aos órgãos e entidades
que exe cu tam esta po lí ti ca;
IV – às em pre sas, en ti da des de clas se, ins ti tu ições pú bli cas e pri va das, ado tar ações des ti na das à
pro mo ção de sen ti men to de so li da ri e da de, de jus ti ça
e de apre ço à to le rân cia, es sen ci a is ao exer cí cio da
ci da da nia no am bi en te de tra ba lho;
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V – aos me i os de co mu ni ca ção de mas sa, par tici par per ma nen te men te na dis se mi na ção de in for mações e prá ti cas edu ca ti vas relativas aos direitos hu manos;
VI – à so ci e da de, ze lar pela de fe sa dos di re i tos
hu ma nos, como ta re fa con cer nen te a to dos.
Art. 3º São prin cí pi os bá si cos da edu ca ção em
di re i tos hu ma nos:
I – a de fe sa dos ide a is de li ber da de e de igualdade;
II – o reconhecimento da dig ni da de da pes soa,
como su je i to de di re i tos e de ve res;
III – o res pe i to à plu ra li da de e à di ver si da de cultu ral exis ten tes;
IV – o apri mo ra men to e a con so li da ção dos di rei tos e li ber da des fun da men ta is da pes soa;
V – a ob ser vân cia dos prin cí pi os éti cos na educa ção, no tra ba lho e nas prá ti cas so ci a is;
VI – o plu ra lis mo de idéi as e de con cep ções peda gó gi cas, na pers pec ti va da in ter dis ci pli na ri da de.
Art. 4º São ob je ti vos fun da men ta is da edu ca ção
em di re tos hu ma nos:
I – for ma ção para a ci da da nia;
II – a de fe sa da paz e da au to de ter mi na ção dos
povos;
III – a promoção dos sen ti men tos de so li da ri eda de, de jus ti ça e de to le rân cia;
IV – a su pe ra ção dos pre con ce i tos de cor, gê nero, sexo, idade, origem, posição social, etnia e de
qual quer ou tra na tu re za;
V – o de sen vol vi men to do es pí ri to crí ti co;
VI – a com pre en são in te gra da dos di re i tos huma nos que en vol va as pec tos le ga is, po lí ti cos,so ci a is,
eco nô mi cos, ci en tí fi cos, cul tu ra is e éti cos;
VII – o in cen ti vo à par ti ci pa ção de to dos;
VIII – o res pe i to à pri va ci da de in di vi du al e fa mi li ar.
CAPÍTULO II
Da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em
Di re i tos Hu ma nos
SEÇÃO I
Dis po si ções Ge ra is
Art. 5º É ins ti tu í da a Po lí ti ca Na ci o nal de Edu cação em Di re i tos Hu ma nos.
Art. 6º A Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di rei tos Hu ma nos en glo ba, em sua es fe ra de ação, os órgãos integrantes da Secretaria Nacional de Direitos
Hu ma nos, as ins ti tu i ções edu ca ci o na is pú bli cas e privadas da União, dos Estados, do Distrito Fe deral e
dos Municípios, em todos os ní ve is de en si no, bem
como
as
organizações
governamentais
e
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não-governamentais que atu em na área de edu ca ção
em di re i tos hu ma nos.
Art. 7º No âm bi to da Po lí ti ca Na ci o nal de Edu cação em Direitos Humanos, as atividades serão de senvolvidas na educação formal e não formal, por
meio das se guin tes li nhas de atu a ção:
I – ca pa ci ta ção de re cur sos hu ma nos;
II – de sen vol vi men to de es tu dos e pes qui sas;
III – pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu ca ti vo;
IV – acompanhamento e avaliação das ações
implementadas.
§ 1º Nas ati vi da des vin cu la das à Po lí ti ca Na ci onal de Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos se rão res pe ita dos os prin cí pi os e ob je ti vos fi xa dos nes ta Lei.
§ 2º A capacitação de recursos humanos vol tar-se-á para:
I – a ên fa se no res pe i to aos di re i tos hu ma nos na
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos edu ca dores de to dos os ní ve is e mo da li da des de en si no;
II – a in cor po ra ção do tema di re i tos hu ma nos na
for ma ção, es pe ci a li za ção e atu a li za ção dos pro fis si ona is de to das as áre as;
III – o des ta que ao es tu do dos di re i tos hu ma nos
nos cur sos de to das as ca te go ri as de po li ci a is, me dian te o apo io de or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos
humanos.
§ 3º As ações de estudos e pesquisa voltar-se-ão para:
I – a ela bo ra ção de ins tru men tos e me to do lo gias visando à incorporação da temática dos direitos
hu ma nos nos cur rí cu los es co la res;
II – a bus ca de al ter na ti vas cur ri cu la res e de metodologias de capacitação na educação em direitos
humanos;
III – a di fu são de co nhe ci men tos e in for ma ções
so bre a ques tão dos di re i tos hu ma nos.
§ 4º A pro du ção e di vul ga ção de ma te ri al edu cati vo con ta rá com uma rede de ban co de da dos e imagens para o apo io às ações enu me ra das nos in ci sos
anteriores.
SEÇÃO II
Da Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos no
Ensi no For mal
Art. 8º A edu ca ção em di re i tos hu ma nos no ensi no for mal será de sen vol vi da nos cur rí cu los das instituições escolares públicas e privadas, com pre endendo:
I – edu ca ção bá si ca:
a) edu ca ção in fan til;
b) en si no fun da men tal;
c) en si no mé dio;
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II – edu ca ção su pe ri or;
III – edu ca ção es pe ci al;
IV – edu ca ção pro fis si o nal;
V – edu ca ção de jo vens e adul tos.
Art. 9º As ins ti tu i ções de ensino promoverão a
educação em direitos humanos de forma integrada,
con tí nua e per ma nen te em to dos os ní ve is e mo da lida des do en si no for mal.
§ 1º A te má ti ca dos di re i tos hu ma nos deve ser
tra ba lha da por meio da trans ver sa li da de, ob ser va da
as di re tri zes des ta Lei.
§ 2º Nos cur sos de gra du a ção, pós-graduação e
ex ten são e nas áre as vol ta das ao as pec to me to do lógi co da edu ca ção em di re i tos hu ma nos é fa cul ta da a
cri a ção de dis ci pli na es pe cí fi ca.
§ 3º As ins ti tu i ções de edu ca ção bá si ca de ve rão:
I – integrar ao trabalho escolar consultas à
Constituição Fe deral, às respectivas Constituições
Esta du a is, às res pec ti vas Leis Orgâ ni cas Mu ni ci pa is
e do Dis tri to Fe de ral, à De cla ra ção Uni ver sal dos Dire i tos Hu ma nos, à De cla ra ção Ame ri ca na dos Di re itos e De ve res do Ho mem, bem como a do cu men tos
so bre di re i tos hu ma nos emi ti dos por or ga nis mos que
atu am na área;
II – comemorar a data de 10 de de zem bro, Dia
Mun di al dos Di re i tos Hu ma nos, re u nin do fa tos lo ca is,
re gi o na is, na ci o na is e mun di a is para re a fir mar o compro mis so da ob ser vân cia dos di re i tos hu ma nos;
III – pro cu rar, na me di da do pos sí vel , o apo io de
pes so as e ins ti tu i ções de di ca das à de fe sa dos di re itos hu ma nos no de sen vol vi men to de suas ações pedagógicas.
Art. 10. O es tu do de te mas re la ti vos aos di re i tos
humanos deve ser incluído nos cursos de forma ção
de pro fes so res de to dos os ní ve is e mo da li da des de
ensino.
Art. 11. Os sistemas de en si no pro por ci o na rão
aper fe i ço a men to pro fis si o nal so bre di re i tos hu ma nos
aos pro fes so res em ati vi da de.
SEÇÃO II
Os Di re i tos Hu ma nos na Edu ca ção não For mal
Art. 12. Na educação não for mal se rão de senvol vi das ações e prá ti cas edu ca ti vas vol ta das à sensi bi li za ção da co le ti vi da de e à sua or ga ni za ção e parti ci pa ção na de fe sa dos di re i tos hu ma nos.
Pa rá gra fo úni co. O Po der Pú bli co, nos ní ve is fede ral, es ta du al e mu ni ci pal, in cen ti va rá:
I – a di fu são de pro gra mas e cam pa nhas edu cati vas so bre di re i tos hu ma nos pe los me i os de co mu nica ção de mas sa;
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II – a par ce ria en tre ins ti tu i ções de en si no, empre sas e or ga ni za ções de de fe sa dos di re i tos hu manos na re a li za ção de pro gra mas, cam pa nhas, pes quisas e es tu dos so bre a ma té ria;
III – a sen si bi li za ção da so ci e da de para a im portân cia da de fe sa dos di re i tos hu ma nos.
CAPÍTULO III
Da Exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de
Edu ca ção em Di re i tos Hu ma nos.
Art. 13. A exe cu ção da Po lí ti ca Na ci o nal de Educação em Di reitos Humanos deve ser efetivada de
forma conjunta pelos órgãos federais das áreas de
edu ca ção e de di re i tos hu ma nos, a quem com pe ti rá:
I – de fi nir as di re tri zes para sua im ple men ta ção
nacional;
II – pro mo ver a ar ti cu la ção, co or de na ção e su per vi são de pla nos e pro gra mas na área.
Pa rá gra fo úni co. Os Esta dos,o Dis tri to Fe de ral
e os Mu ni cí pi os, nas esferas de sua competência e
nas áre as de sua ju ris di ção, po de rão de fi nir di re tri zes
com ple men ta res para a edu ca ção em di re i tos hu manos, de con for mi da de com o dis pos to nes ta Lei e na
Po lí ti ca Na ci o nal de Edu ca ção em Di re tos Hu ma nos.
CAPÍTULOS IV
Dis po si ções Fi na is
Art. 14. O Po der Exe cu ti vo regulamentará esta
Lei no pra zo de no ven ta dias, após con sul ta a ins ti tu ições go ver na men ta is e não-governamentais que atuam nos se to res per ti nen tes.
Art. 15. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua
pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O pa re cer lido vai à pu bli ca ção.
Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vou fa zer um
bre ve re gis tro. Em mu i tas oca siões te nho vin do à tribu na para fa lar so bre o pro ble ma do al go dão, in clu sive com a participação freqüente do Senador Osmar
Dias, do Se na dor Alen car e tam bém do Se na dor José
Agri pi no. Fe liz men te, ago ra, eu pos so tra zer boas notí ci as so bre o as sun to.
Tes te mu nha mos – o Se na dor Luiz Pon tes e eu
-, no in te ri or do Ce a rá, o que está ocor ren do com um
pro gra ma de re cu pe ra ção da cul tu ra do al go dão. Sabem os se nho res que o Esta do do Ce a rá já che gou a
ser o ma i or pro du tor de al go dão do Bra sil; che gou a
pro du zir cem mil to ne la das. Com o ad ven to do bi cu-
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do, com o pro ble ma de pre ço, com o em po bre ci men to
ru ral e os pro ble mas de pro du ti vi da de, prin ci pal men te
li ga dos ao cha ma do al go dão mocó, che ga mos pra tica men te a pro du zir zero de al go dão.
Pa ra do xal men te, está ins ta la do em For ta le za –
há aqui um in dus tri al da área, o Se na dor José Alencar, que pode con fir mar isso – um dos mais mo der nos
parques têx te is do Bra sil, que foi para lá atra í do por
al gu mas cir cuns tân ci as, como be ne fí ci os e in cen ti vos
de na tu re za fis cal, mas tam bém por que ali ha via uma
tra di ção na pro du ção do al go dão.
Infelizmente, atravessamos um largo período
em que pra ti ca men te não pro du zi mos ne nhum al godão. Assim, os industriais, pre cisando mo vimentar
suas má qui nas, di ri gi ram-se aos países produtores,
como o Pa quis tão e a Gré cia, que ofe re ci am al go dão
de ba i xo pre ço e, além dis so, ace i ta vam o pa ga men to
den tro de um ano. Com isso, es sas em pre sas pas saram a constituir, com o financiamento da ma téria-prima, uma es pé cie de ca pi tal de giro.
Enquan to isso, o Go ver no con se guiu de sen volver uma es pé cie de se men te ca paz de pro du zir mais
ra pi da men te, adap ta da às con di ções do solo e do clima e, por tan to, com ma i or re sis tên cia e pro du ti vi dade. Ao mes mo tem po, com bi nou uma sé rie de ações
conjuntas entre os pro du to res ru ra is e os in dus tri a is
que, me di an te pro to co los que fo ram as si na dos, es tabeleceram preços razoáveis para os produtores e
que, ao mes mo tem po, per mi ti am que os in dus tri a is
pas sas sem a abas te cer par te das suas fá bri cas com
o al go dão pro du zi do no pró prio Esta do do Ce a rá.
Recentemente, estivemos em Quixeramobim,
no semi-árido ce arense, onde o Governador Tasso
Je re is sa ti* par ti ci pou do iní cio da co lhe i ta do al go dão.
O número ainda não é tão expressivo, mas para
quem es ta va em zero, co lher já nes te ano de zes se te
mil to ne la das não de i xa de ser um gran de avan ço – e
há o pre nún cio de au men tar mos mu i to mais pelo núme ro de pro du to res que já es tão pre pa ran do suas terras com dis po si ção de plan tar o al go dão, por que agora há produtividade e rentabilidade eco nô mico-financeira.
Essa é uma no tí cia im por tan te para nós, por que
du ran te anos ar cá va mos com essa si tu a ção e co bravam-se do Go ver no me di das, pro vi dên ci as, uma vez
que o algodão já foi uma grande riqueza do Ceará.
Mas isso de pen dia de so lu ções tec no ló gi cas e eco nômico-financeiras.
Por outro lado, houve uma espécie de zo ne amento do Esta do e fo ram de fi ni das as áre as onde o Governo vai atu ar para es ti mu lar essa pro du ção, porque
ali cer ta men te ha ve rá re tor no para o pro du tor ru ral.
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Qu e ro as si na lar esse fato como mais uma re a liza ção do Go ver no Tas so Je re is sa ti que, com pa ciência e muita dedicação, conseguiu equacionar essa
ques tão do al go dão que mu i to nos afli gia, por que era
algo que faltava para ajudar a sobrevivência do ho mem do cam po.
Por úl ti mo, Sr. Pre si den te, que ro ter o pri vi lé gio
de sa u dar, tal vez em pri me i ro lu gar, o re tor no do nosso co le ga, Se na dor Re nan Ca lhe i ros, que hoje vol ta
ao nosso convívio e que se desempenhou, no meu
modo de ver, mu i to bem no Mi nis té rio da Jus ti ça. Que
S. Exª seja bem vin do en tre to dos nós.
Mu i to obri ga do.
O Se na dor José Alen car me so li ci tou um apar te,
Sr. Pre si den te. Gos ta ria de con ce dê-lo, se fos se possí vel e, em se gui da, en cer ro o meu pro nun ci a men to.
O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Re pre sentan te do Esta do do Ce a rá, con gra tu lo-me com V. Exª
pela no tí cia que traz acer ca das pro vi dên ci as do Governo daquele Estado para vol tar a ser um pro du tor
de algodão como foi no passado. O Senador Lúcio
Alcân ta ra, ain da que não es te ja mi li tan do di re ta mente no se tor, deu in for ma ções pre ci o sas e deu tam bém
a im pres são de ser gran de expert em al go dão. O Cea rá foi, de fato, um dos ma i o res pro du to res do Bra sil,
se não o ma i or. O al go dão do Ce a rá pri ma va pela quali da de, ra zão pela qual se ins ta lou o pólo têx til no Nordes te – foi gra ças à pro du ção do Ce a rá e tam bém do
Rio Gran de do Nor te, es pe ci al men te o al go dão de nomi na do se ri dó, que é o al go dão ar bó reo, que foi to talmen te er ra di ca do na que la re gião. E além do Ce a rá e
do Rio Gran de do Nor te, ha via tam bém pro du ção mui to boa no Esta do da Pa ra í ba e no Esta do de Per nambu co de al go dão do ser tão, com fi bras mé di as e longas, que apre sen ta va uma se do si da de que ne nhu ma
outra região brasileira oferece, devido às condições
na tu ra is de cli ma e lu mi no si da de. A Embra pa, des de
aquele tem po, tentava desenvolver sementes apro priadas para substituir as utilizadas no sertão. No
Nor des te, era co mum apro ve i tar se men tes do Insti tuto Agronômico de Campinas desenvolvidas para o
Pa ra ná e para São Pa u lo, es pe ci al men te o IAC-17 e
de po is o IAC-20. Essas se men tes não eram apro pri adas para o cli ma nor des ti no. Con gra tu lo-me com V.
Exª e acre di to que a ini ci a ti va do Go ver na dor do seu
Estado é absolutamente bem-vinda para todos que
estamos ins ta la dos no Nor des te e será boa tam bém
para os ou tros Esta dos que tra di ci o nal men te pro du ziam al go dão. Atu al men te, é pre ci so re gis trar, ha ve rá
uma pro du ção ma ra vi lho sa em quan ti da de e es pe cialmente em qualidade no Estado do Mato Grosso,
que, nes te ano, deve pro du zir 200 mil to ne la das de al-
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go dão, cer ca de 40% da pro du ção na ci o nal. Essa notícia traz um novo alento à industrial têxtil nacional,
que po de rá vol tar a abas te cer-se in ter na men te como
deseja, porque tudo o que temos comprado fora é
pela ausência de produção nacional suficiente para
atender a demanda de consumo interno. Pa rabéns,
ilus tre Se na dor Lú cio Alcân ta ra, e con gra tu la ções ao
Go ver na dor do seu Esta do.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Muito obrigado, Senador José Alencar. Realmente,
es ta mos no iní cio, na re to ma da de um pro ces so. Mas
a par te mais di fí cil tal vez já te nha sido fe i ta, jus ta mente a que de pen de da tec no lo gia que pro du za es pé cies que te nham con di ções de pro du ti vi da de e de re sistên cia. Se a ca de ia de co mer ci a li za ção, se a re la ção
do pro du tor com o in dus tri al não for cons tru ti va, não
va mos con se guir sen si bi li zar o ho mem para pro du zir,
mas também não podemos inviabilizar a indústria,
que, em tempos de globalização, tem pro ble mas de
cus to e de pro du ção.
O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Con ce de-me
V .Exª um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com pra zer, Se na dor Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Se na dor Lúcio Alcân ta ra, é com sa tis fa ção que o vejo no va men te
tra tan do des se as sun to de ex tre ma im por tân cia não
só para a agri cul tu ra do Esta do do Ce a rá, mas também para a do Brasil, num momento em que temos
um pro ble ma co mum a to dos os Esta dos, qual seja o
de vencer o desafio do desemprego. Não conheço
nenhuma cultura anual que possa gerar tantos em pregos como o algodão. E o desemprego causado
pelo qua se aban do no da cul tu ra do al go dão nos úl timos anos não ocorreu apenas no campo, porque a
enor me ca de ia for ma da pela cul tu ra do al go dão – talvez a mais lon ga de to das as cul tu ras – le vou mu i tas
fá bri cas a fe cha rem as suas por tas. Já ci tei o exem plo
de uma cooperativa da minha cidade, Ma ringá, que
in ves tiu mi lha res de dó la res na ins ta la ção de uma indús tria de fi a ção de al go dão e que, hoje, tra ba lha com
fio sin té ti co para não pa rar as má qui nas, vis to que a
pro du ção de al go dão no Pa ra ná, que che gou a 500
mil hectares no tem po em que eu era se cre tá rio da
Agri cul tu ra, no ano pas sa do, foi de 50 mil hec ta res –
10% ape nas. No caso do Pa ra ná, não acu so o bi cu do
de au tor prin ci pal des sa der ro ca da do al go dão, mas a
aber tu ra sem cri té ri os que hou ve no mer ca do na ci onal, principalmente pelo lon go pra zo con ce di do para
importações, em condições bastante privilegiadas
para quem im por ta, mu i tas ve zes sem ne ces si tar de
matéria-prima, e para fa zer o ca pi tal de giro da em-
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pre sa. Isso tem de aca bar. O al go dão é uma al ter na tiva que ser ve para o Nor des te e para ou tras re giões
do País, em especial para o meu Estado, que foi o
maior pro du tor de al go dão do País e que de i xou de
pro du zir em fun ção des ses pro ble mas prin ci pal men te
de mer ca do. Com esse exem plo dado pelo Go ver nador Tas so Je re is sa ti e com a nos sa per ma nen te pre ocu pa ção, te mos es pe ran ça de de vol ver mos ao Estado do Pa ra ná a con di ção de um gran de pro du tor de
algodão para o bem não apenas da agricultura do
Estado, mas para o bem da sociedade do Pa raná,
que pre ci sa de em pre gos no cam po e na ci da de. Para béns a V. Exª e ao Go ver na dor Tas so Je re is sa ti.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Osmar Dias.
Esse tra ba lho foi con du zi do pa ci en te men te, sob
a liderança do Se cretário de Agricultura, Dr. Pedro
Sisnando, e sob muita co bran ça da so ci e da de. Mas
tudo foi fe i to cor re ta men te, para não ge rar mais frustração e desânimo, mas para ace nar com um ca minho que pos sa ser per cor ri do para aten der so bre tu do
os que vi vem e tra ba lham na zona ru ral.
O Sr. Luiz Pon tes (PSDB – CE) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª com pra zer.
O Sr. Luiz Pontes (PSDB – CE) – Alegro-me
por estarmos discutindo a questão da cotonicultura
no nos so Esta do. Como V. Exª fri sou, fo mos um dos
maiores produtores do Nordeste e estamos con seguin do ago ra re to mar a co to ni cul tu ra no nos so Estado. Ouvimos atentamente o aparte do Senador
Osmar Dias so bre a ge ra ção de em pre go pro ve ni en te
da cultura do algodão, oportunidade em que S. Exª
de mons trou pre o cu pa ção com o seu Esta do, o Pa raná. A na tu re za tem sido drás ti ca com os nor des ti nos,
a quem a seca an gus tia. No en tan to, par ce ri as com a
Embrapa, com o Banco do Nordeste, com o Banco
Esta du al e com as Pre fe i tu ras do nos so Esta do trouxeram a semente CNPA-7MH, re sis ten te ao bi cu do,
que apresenta boa capacidade de germinação com
pou ca chu va. Esse tra ba lho con jun to mos tra ao Bra sil
e ao Governo Fe deral que, se nos unirmos aos Go ver nos Fe de ral, Esta du al e Mu ni ci pal, po de re mos gerar emprego no Nordeste com a cotonicultura. Em
Qu i xe ra mo bim, fa mí li as in te i ras tra tam da área e colhem al go dão, na cer te za de que o Ce a rá será no vamen te re co nhe ci do como Ouro Bran co, em vir tu de da
cul tu ra do al go dão, da quan ti da de de ca mi nhões carregados de fardos e da reabertura daquelas vá rias
usi nas, ou tro ra fe cha das. A in dús tria do Mu ni cí pio de
Orós, por exem plo, já se en con tra hoje em ple no va-
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por, re ce ben do car ra das e mais car ra das de al go dão
para be ne fi ci a men to. Por isso, pa ra be ni zo V. Ex.ª pelo
pronunciamento, na certeza de que podemos lutar
para que haja, por par te do Go ver no Fe de ral, in cen ti vo
ma i or à co to ni cul tu ra no Nor des te do nos so País.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Mu i to obri ga do, Se na dor Luiz Pon tes. Seu apar te traz
de ta lhes so bre esse pro ces so em cur so no Ce a rá.
O Pre fe i to de Qu i xe ra mo bim, Ci ri lo Pi men ta, um
precursor desse processo, mostra que o Município
tam bém tem res pon sa bi li da des com a agri cul tu ra, poden do per fe i ta men te tra ba lhar em har mo nia e es ti mular o em pre go ru ral, fo men tan do a agri cul tu ra e – de
acordo com a Embrapa –, a tecnologia e a ciência,
apesar de dizerem que no Nordeste não há ciência
nem tecnologia. Na verdade, foram os técnicos da
Embra pa, do cen tro de al go dão, que fi ze ram esse traba lho. Te mos de es ti mu lar e re co nhe cer o mé ri to dessas ins ti tu i ções e des sas pes so as.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ra mez Tebet. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a Univer si da de Fe de ral de San ta Ca ta ri na está pa tro ci nando a re a li za ção, nes te mês de agos to, na ci da de de
Flo ri a nó po lis, de um im por tan te even to ci en tí fi co. Trata-se do I Congresso Latino-Americano e do Caribe
so bre Edu ca ção e Pes qui sa em Ge ron to lo gia. Em para le lo ao Con gres so, será re a li za do o Fó rum do Idoso, com a par ti ci pa ção de ati vis tas da ca u sa dos idosos e da ter ce i ra ida de.
Está de parabéns a Universidade Federal de
Santa Catarina por essa iniciativa, em es pecial por
abri gar em seu seio o ór gão co or de na dor do even to, o
Núcleo de Estudos da Ter ce i ra Ida de. Efe ti va men te,
poucas são as uni ver si da des do Brasil que mantêm
um cen tro de ex ce lên cia, pro mo tor de es tu dos con tínu os e de in ter câm bio de co nhe ci men tos em tor no de
tão im por tan te te má ti ca.
Sr. Presidente, o tratamento médico es pe ci a liza do dos ido sos e a aten ção aos fe nô me nos do en velhe ci men to vêm-se tor nan do ques tões cada vez mais
me re ce do ras dos cu i da dos da hu ma ni da de. Au mentou mu i to, nos úl ti mos anos, nos sa cons ciên cia so bre
as ne ces si da des es pe ci a is dos ido sos nas áre as da
me di ci na, da psi co lo gia, da as sis tên cia so ci al, da inte gra ção so ci al. Hoje, não se ad mi te a in di fe ren ça, a
pas si vi da de ou o fa ta lis mo di an te da cor ro são des ne-
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ces sá ria da sa ú de do ido so ou da ten dên cia para o
isolamento, a inatividade, a depressão, a se gre gação, a dis cri mi na ção e o aban do no que atin gem os indi ví du os da ter ce i ra ida de. Ao con trá rio, há que enfren tar es ses ini mi gos, lu tar con tra es sas in jus ti ças,
com ba ter es ses pe ri gos.
É jus to, por tan to, que pres te mos nos so apo io a
esse bom com ba te. O con gres so so bre a ter ce i ra idade, em Florianópolis, engaja-se nessa ca usa com
base científica, promovendo o avanço me tódico. A
ên fa se do en con tro é o tra ta men to mul ti dis ci pli nar da
questão do envelhecimento, principalmente sobre a
ótica da educação: edu ca ção dos es pe ci a lis tas, dos
pró pri os ido sos e de toda a po pu la ção, para a pre para ção bi op si cos so ci al para a ve lhi ce, para a for ma ção
de qua dros plu ri dis ci pli na res para a me lhor com preen são e tra ta men to da ve lhi ce e para cons ci en ti za ção
de que o en ve lhe ci men to da po pu la ção é uma re a lidade racional ir reversível. Essa realidade nacional
exi ge não só a edu ca ção de mé di cos, de psi có lo gos,
de assistentes sociais, de pessoal de enfermagem,
mas tam bém a edu ca ção dos ad mi nis tra do res pú blicos e de nós, políticos, para que tracemos políticas
públicas adequadas que le vem ao idoso saúde,
bem-estar psi co ló gi co e, so bre tu do, dig ni da de.
Men ci o nei a re a li da de ir ra ci o nal ir re ver sí vel do
en ve lhe ci men to da po pu la ção. Sr. Pre si den te, já vi vemos no Bra sil essa re a li da de. Ela é mais in ten sa mente pre sen te, é ver da de, nos pa í ses mais de sen vol vidos. Lá, as es ta tís ti cas apon tam para um no tá vel fenô me no: o nú me ro de avós e de bi sa vós está su peran do o de ne tos e bis ne tos. Tra ta-se de um per fil demo grá fi co in te i ra men te novo na his tó ria da hu ma ni dade, provocado, nas últimas décadas, pelo aumento
da ex pec ta ti va de vida e pela si mul tâ nea re du ção da
taxa de na ta li da de. Na que les pa í ses, há 40 anos, o
número de indivíduos de 14 anos ou menos cor respondia a 28% da população; atualmente, esse per cen tu al foi re du zi do a 18%. As pes so as com 60 anos
ou mais eram 13% da população e hoje empatam
com o pri me i ro gru po, ou seja, cor res pon dem a 18%.
Daqui a 50 anos, estima-se que o seg men to in fan til
cons ti tu i rá ape nas 15% da po pu la ção, en quan to o de
ido sos terá um peso mais que do bra do: 32%.
Vale a pena re pe tir para re fle tir mos so bre es ses
da dos: se há 40 anos, o nú me ro de in di ví du os de 14
anos ou me nos cor res pon dia a 28%, atu al men te esse
percentual foi reduzido a 18%. As pessoas com 60
anos ou mais correspondiam a 13% da população,
pas san do para 18%. Da qui a 50 anos, es ti ma-se que
o seg men to in fan til cons ti tu i rá ape nas 15% da po pulação, enquanto o de idosos al cançará os 32%.

343

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Então, a po pu la ção será pre do mi nan te men te de pesso as aci ma de 60 anos. Eis o mo ti vo des se en con tro
da terceira ida de em San ta Ca ta ri na, em que se rão
tra ta das te ses im por tan tes para to dos nós.
Essa inversão demográfica, a proliferação de
ido sos, traz con si go vá ri os pro ble mas às áre as da saú de pú bli ca e pre vi dên cia so ci al, como é fá cil per ceber. No Bra sil, ain da le va re mos cer ca de 40 anos para
che gar a uma igual da de en tre a po pu la ção in fan til e a
ido sa, mas mar cha mos ine xo ra vel men te para isso.
De 1960 para cá, nos sa po pu la ção in fan til teve
sua par ti ci pa ção re du zi da de 44% para 31%, e a de
ido sos au men tou de 5% para 8%, com for te ten dência de cres ci men to. O Bra sil tem, hoje, 13,5 mi lhões
de pes so as com 60 anos ou mais. A ex pec ta ti va de
vida no Bra sil é de 69 anos; há 50 anos, era de 45. E
isso incluiu nossos ín dices de mortalidade infantil,
ain da al tos. Hoje, o bra si le i ro que che ga aos 50 anos
tem mu i tos anos de vida pela fren te, o que im pli ca fortes mudanças nas perspectivas da economia, do
mer ca do de tra ba lho e do fun ci o na men to da so ci e dade em ge ral, se com pa rar mos com a si tu a ção de algu mas pou cos dé ca das atrás.
Nossos idosos tenderão a ser indivíduos mais
ati vos do que nos traz a ima gem tra di ci o nal da ve lhice. É mes mo im por tan te e de se já vel que se jam ati vos
e in te gra dos à so ci e da de, pois isso melhora a qua lida de de vida da ter ce i ra ida de e dá ao ido so um melhor equi lí brio emo ci o nal e afe ti vo tão im por tan te para
evi tar os ma les e do en ças da ve lhi ce.
Sr. Pre si den te, é um mar co re le van te para a formulação de fu tu ras po lí ti cas pú bli cas re la ti vas à terce i ra ida de esse opor tu no con gres so de ge ron to lo gia
em Florianópolis. A Universidade Fe deral de Santa
Ca ta ri na e seu Nú cleo de Estu dos da Ter ce i ra Ida de
es tão apro fun dan do o conhecimento so bre as questões que envolvem o en velhecimento das pessoas,
for ta le cen do a base ci en tí fi ca so bre a qual o País pode rá se apo i ar para en fren tar os pro ble mas da ve lhice, que já são re le van tes no pre sen te e que se mul tipli ca rão, sem dú vi da, nos pró xi mos anos.
Sr. Presidente e nobres colegas, não poderia
de i xar de tra zer essa pre o cu pa ção nes ta tar de, quando, em San ta Ca ta ri na, acon te ce um con gres so na cio nal para tra tar de ques tões des sa na tu re za: dis cu tir,
buscar al ternativas, porque, como a expectativa de
vida é cada vez ma i or, as pes so as co me çam a se preo cu par com esse in ves ti men to. Ao che gar a uma certa ida de, as pes so as co me çam a pen sar em in ves tir
em si mes mas. A po pu la ção ido sa co me ça a au mentar e tam bém au men ta a pro cu ra por uma ati vi da de,
por sa ú de, por en tre te ni men to. Elas tam bém têm von-
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tade de produzir para a Nação, e começa a haver
cons ci en ti za ção des sa res pon sa bi li da de de dar con tinu i da de a suas ati vi da des, a ten dên cia de exer cer por
mais anos al gu ma ati vi da de.
Se essa pre o cu pa ção exis te, por que a es ti ma tiva de vida é cada vez ma i or; por tan to, é fun da men tal
que nos de di que mos a essa ques tão, pois, sem dú vida alguma, trata-se de um quinhão importantíssimo
da sociedade brasileira. A tendência é buscar esse
ca mi nho, é exer cer, por mais anos, essa ati vi da de. Ao
lado de se bus car mais sa ú de, o en tre te ni men to para
as pessoas, mas também para que elas realizem e
produzam para seus co-irmãos, para seus con ci dadãos. É pre ci so re fle tir so bre re a li da de.
No meu Esta do, onde me cri ei, jun to à fron te i ra
com a Argen ti na, a re gião de Cha pe có, é o “f” ca ta rinense, nas pequenas comunidades, anos atrás, ao
chegar um médico, por exemplo, um pediatra, era
uma gran de no vi da de.
Hoje, a concepção já é um pouco di ferente.
Diz-se: Estão mon ta do uma clí ni ca, com es pe ci a lis tas
em di ver sas áre as, es pe ci al men te no que se re fe re à
ge ri a tria, aos ra di ca is li vres, e as pes so as po de rão ter
mais tem po de vida, po de rão exer cer ain da tan tas e
quantas atividades, até mesmo esportivas. É nesse
sen ti do que se re a li za um con gres so or ga ni za do pela
Universidade Federal de Santa Catarina, em Flo ri anó po lis. Na ver da de, tudo isso, é um fa tor im por tan tíssi mo para a so ci e da de bra si le i ra.
O Sr. Tião Vi a na (Bloco/PT – AC) – Senador
Ca sil do Mal da ner, V. Exª me per mi te um apar te?
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Ca sil do Mal da ner, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Antes, Se na dor Ra mez Te bet, ou vi rei o Se na dor Tião
Vi a na; em se gui da, com mu i ta ale gria, V Exª.
O Sr. Tião Vi a na (Bloco/PT – AC) – Senador
Casildo Mal da ner, o pro nun ci a men to de V. Exª é extre ma men te atu al, sem pre vivo e den tro da lem brança e da res pon sa bi li da de que tem o Se na do Fe de ral,
e se envolve nessas águas da solidariedade, cujo
tema tem sido alvo de de ba te da po lí ti ca atu al. Vejo
que, nos úl ti mos dias, tem ha vi do uma bus ca de responsabilidade de to dos, no sentido de que pre ci samos co lo car na or dem do dia as di fi cul da des e as soluções dos problemas mais graves deste País. Um
problema gra víssimo é o da idade avançada. Em
Cuba, tra tam-se as pes so as de mais ida de de “adultos ma i o res”, até por um ato de res pe i to. Nós já conce i tu a mos o ido so como al guém à mar gem da so ci eda de, e pen so que o Bra sil pre ci sa re ver esse con ce i-
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to. Pre o cu pam-me mu i to a si tu a ção e as po lí ti ca volta das para esse seg men to. Nos anos 60, tí nha mos 3
milhões de idosos e uma expectativa de vida mui to
menor. Atu al men te, es ta mos na fa i xa de 12 mi lhões
de pes so as com mais de 65 anos e a ex pec ta ti va de
vida é de 67,5 anos. Como a ex pec ta ti va de vida está
au men tan do no Bra sil, no ano 2025, te re mos 32 milhões de ido sos, e, con fes so, a mi nha pre o cu pa ção é
tam bém de or dem mé di ca, por que não te mos es pe cialistas em geriatria. Não temos essa especialidade
em mais de 95% das fa cul da des de me di ci na do País.
Por tan to, não te re mos mé di cos ca pa ci ta dos no tra to
de pes so as de ida de mais avan ça da no País. Já não
te mos hoje, ima gi nem quan do hou ver mais de 32 milhões de ido sos! Pen so que o úni co ca mi nho é o Governo estabelecer uma política prioritária, lon gi tu dinal, que prepare a sociedade para acolher nossos
“adul tos ma i o res” no ama nhã. Isso me lem bra a má xima chi ne sa: “um pai cu i da de dez fi lhos, mas dez filhos não cu i dam de um pai”. É o nos so caso. Não estaremos preparados para cuidar de nossos “adultos
maiores” se não adotarmos uma política grande,
como V. Exª está pro pon do. Mu i to obri ga do.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Agra de ço seu apar te. V. Exª, que, na ver da de, é li gado á área mé di ca.
Gos tei da ex pres são “adul tos ma i o res” ado ta da
pe los cu ba nos. É uma ex pres são de res pe i to que podemos es tender aos 12 ou 13 milhões de pessoas
aci ma dos 65 anos.
Merece tam bém atenção a expressão chine sa
men ci o na da por V. Exª
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na dor Ca sil do Mal da ner?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Se na dor, ouço V. Exª com ale gria.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador
Casildo Maldaner, alegria tenho eu de aparteá-lo e
vê-lo na tri bu na abor dan do um as sun to de ta ma nha
relevância. Já que o Se na dor Tião Vi a na men ci o nou
duas má xi mas que agra da ram V. Exª,.que ro tam bém
lembrar esta: “a ciência sabe, mas não sabe tudo”.
Por isso o pro ces so tec no ló gi co e ci en tí fi co, Se na dor,
às ve zes nos leva à Lua, en quan to não se des co bre a
vacina nem para curar um resfriado ou uma gripe.
Mas a verdade verdadeira, Senador Casildo Mal daner, é que está na hora de olhar mos para as pes so as
da ter ce i ra ida de, para os “adul tos ma i o res” a que V.
Exª se re fe riu, por que a ex pec ta ti va de vida no Bra sil
re al men te é au men tar, mas, ao mes mo tem po, sa bemos que tem aumentado o preconceito contra os
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“adultos ma i o res”. Tan to é que as pes so as às ve zes
bus cam em pre go e são bar ra das pela ida de. A ma i oria das em pre sas não em pre ga nin guém com mais de
40 anos, ou tras não em pre gam com mais de 45 anos
de idade. A sociedade está se organizando, e os
“adultos ma i o res” tam bém. Em vá ri os mu ni cí pi os do
nos so País, o pes so al da ter ce i ra ida de se re ú ne, re ali za fes tas, tem os seus en tre te ni men tos. Mas que ro
sair do cam po da ciên cia para di zer que te mos que tomar medidas que favoreçam os “adultos ma iores”.
Re cen te men te, pre o cu pa do com isso, re ce bi e aco lhi
a su ges tão de um ami go que me di zia que uma das
fon tes para fa vo re cer o tu ris mo in ter na ci o nal e in ter no
— e pen sei no tu ris mo in ter no – era vo tar mos um projeto de lei que ba ra te as se o cus to do trans por te dos
adul tos ma i o res – que ro usar a ex pres são de V. Exª.
Nesse sentido, que ro di zer a V. Exª que apresentei
um pro je to de lei que re duz em 25% o pre ço da passa gem para os ma i o res de 60 anos, tan to no trans porte mu ni ci pal como no trans por te in te res ta du al e, nas
companhias bra sileiras, no transporte internacional,
por que acho isso im por tan te para aju dar as pes so as
a te rem um bem-es tar so ci al, para po de rem apro ve itar me lhor a vida, eles que tan to tra ba lha ram. E a ma ioria continua tra ba lhan do. Te nho essa pre o cu pa ção
de tal ordem que tam bém apre sen tei um pro je to, ao
qual, se V. Exª me per mi te, fa rei uma rá pi da men ção,
em que o ser vi dor pú bli co terá apo sen ta do ria com pulsó ria, que hoje é de 70 anos de ida de, aos 75 anos.
Mas, para não pre ju di car os que já têm 70 anos e pensam de ma ne i ra di fe ren te, a lei vai ga ran tir tam bém,
caso o pro je to seja apro va do, que haja apo sen ta do ria
facultativa aos 70 anos de idade. Assim, o cidadão
que prestou serviços ao Estado terá duas ou mais
oportunidades de se aposentar com pulsoriamente:
uma, aos 70 anos de idade, se ele quiser, e, outra,
aos 75 anos de ida de, com pul so ri a men te, fa cul ta do a
ele apo sen tar-se vo lun ta ri a men te aos 70, 71, 72 anos
de ida de. No bre Se na dor, te nho que pe dir des cul pas
a V. Exª por acres cen tar isso, que não tem nada a ver
com ciên cia, mas tem a ver com o as sun to que V. Exª
tão bem traz à con si de ra ção na tar de de hoje. Cumpri men to V. Exª.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) – Reco lho as pon de ra ções de V. Exª, Se na dor Ra mez Te bet.
Gos ta ria de re gis trar, Sr. Pre si den te, no bres cole gas, a re a li za ção de um con gres so em San ta Ca tarina. Quando tratamos de questões de tal natureza,
pro cu ra mos ver não só o pre sen te, mas tam bém o futu ro, ten do em vis ta o que o mun do está a nos en sinar. Os bra si le i ros não po dem fi car alhe i os di an te das
perspectivas, dos números. É necessário um tra tamento, como fazem os cubanos – assunto trazido
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pelo emi nen te Se na dor Tião Vi a na -, para os nos sos
adultos maiores. Hoje, no Brasil, há 13 milhões de
adul tos ma i o res, e a ten dên cia é a de que o nú me ro
suba cada vez mais. Pre ci sa mos dar uma aten ção espe ci al aos nos sos adul tos ma i o res. As idéi as es tão aí,
es tão tra mi tan do, e há pro pos tas, como V. Exª de clinou há pou co. Cre io que pre ci sa mos levá-las em consi de ra ção para que te nha mos evo lu ção no cam po da
sa ú de, do en tre te ni men to e do tra ba lho, de uma ocupa ção para os bra si le i ros, para to dos des te País.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Durante o dis cur so do Sr. Ca sil do Malda ner, o Sr. Anto nio Car los Ma ga lhães, Presi den te, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que
é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi ce-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ernan des Amo rim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, nes te mo mento em que se dis cu te tan to nes ta Casa e tam bém em
todo o Bra sil a re for ma mi nis te ri al, os pla nos de demis são, os re cur sos para com ba ter a po bre za e também todo o esforço do Presidente da Re pú bli ca em
que rer acer tar o seu Mi nis té rio, o seu pro gra ma, a sua
pro pos ta de Go ver no, ain da há al guns de sen con tros.
Sr. Presidente, durante o recesso legislativo,
por meio de me di da pro vi só ria, o Pre si den te Fer nando Henrique Cardoso modificou a organização da
Pre si dên cia da Re pú bli ca e dos Mi nis té ri os.
Ao que pa re ce, a idéia é fa ci li tar as es tra té gi as
já de fi ni das para o de sen vol vi men to do País: con so lidar a es ta bi li da de eco nô mi ca com o cres ci men to sustentado; pro mover o desenvolvimento sustentável
vol ta do para a ge ra ção de em pre go e opor tu ni da des
de ren da; com ba ter a po bre za e pro mo ver a in clu são
so ci al e con so li dar a de mo cra cia e a de fe sa dos di re itos hu ma nos.
Entre outras modificações, ao lado da cria ção
da Se cre tá ria Espe ci al de De sen vol vi men to Urba no e
do Mi nis té rio da De fe sa te mos o Mi nis té rio da Inte gração Na ci o nal que terá a prer ro ga ti va de es ta be le cer
as di re tri zes e pri o ri da des de apli ca ção dos re cur sos
dos fun dos cons ti tu ci o na is do Nor te, Nor des te e Centro-Oeste, o Fi nor, e da Ama zô nia, o Fi nam.
Essa é uma ini ci a ti va que apo i a mos.
O Bra sil pre ci sa de po lí ti cas di fe ren ci a das para
as diferentes regiões e, em alguns casos, in clusive,
de agências especiais para conduzir a implantação
des sas po lí ti cas.
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Tam bém que ro des ta car a vi são que está sen do
in tro du zi da, no âm bi to do Mi nis té rio do Orça men to e
Ges tão, de ei xos na ci o na is de in te gra ção e de sen volvimento: o arco norte, Madeira-Amazonas; oeste,
Ara guia-Tocantins; trans nor des ti no, São Fran cis co; e
su do es te, ró tu la e sul.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ou tra importante modificação em curso é a transferência da
agri cul tu ra fa mi li ar do Mi nis té rio da Agri cul tu ra para o
Ministério de Política Fundiária. Nesse sentido, o
novo chefe da Casa Civil, Ministro Pedro Parente,
destaca a intenção do Governo de especializar as
pas tas da Agri cul tu ra nos agro ne gó ci os e na ex por tação, que es tão ba se a dos nos mé di os e gran des produtores.
Essa di re triz de Go ver no, no en tan to, está sendo desafiada pelo Ministro Clóvis Carvalho, do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio. No meu en tender, mal ori en ta do em re la ção a esse as sun to.
Na es pe ci a li za ção do Mi nis té rio da Agri cul tu ra,
o Presidente da República determinou que as ques tões li ga das ao café, ao açú car e ao ál co ol pas sam da
pas ta do De sen vol vi men to, Indús tria e Co mér cio para
a pas ta da Agri cul tu ra.
Mas o Ministro Cló vis Car va lho, nes sa trans ferên cia de com pe tên ci as, está en fren tan do re sis tên cias de setores bu ro crá ti cos. Ao que pa re ce, quer implan tar o mes mo rit mo do “de va gar qua se pa ran do”,
com o qual tra ta va das ques tões re la ci o na das às refor mas na Casa Ci vil.
Com todo o res pe i to, en ten do que não é por aí.
A de ter mi na ção do Pre si den te da Re pú bli ca deve ser
obedecida.
O Mi nis tro Cló vis Car va lho não pre ci sa se ocupar com o que é da com pe tên cia do Mi nis tro Pra ti ni de
Mo ra es. Em sua pas ta, há mu i to o que fa zer. Aí es tão
a questão da infra-estrutura, com o fechamento do
Pla no Plu ri a nu al no Mi nis té rio do Orça men to e Gestão, as diretrizes na aplicação dos recursos do
BNDES, a re for ma tri bu tá ria e a re for ma da le gis la ção
tra ba lhis ta, para o in cen ti vo da in dús tria e do co mércio na ge ra ção de em pre gos e cir cu la ção de ri que zas.
São questões presentes no âmbito da competência
de S. Exª, questões que merecem a sua atenção,
questões que não estão sendo adequadamente
acom pa nha das e for mu la das em seu mi nis té rio.
Sr. Pre si den te, como se vê, há um mi nis tro batendo com outro, buscando espaço. Todos sabem
que o Ministro Cló vis Car va lho es te ve na Casa Ci vil
dan do as car tas, man dan do no País. Agra ci a do com
um Ministério, ainda quer interferir em outros como
fez no Ministério da Agricultura, hoje dirigido com
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com pe tên cia pelo ex pe ri en te De pu ta do Pra ti ni de Mora es, ci en te da ne ces si da de de fa zer um bom tra balho na sua Pas ta.
Já des pon tam as bri gas pelo Po der, os ci ú mes.
Isso, sem dú vi da, vai pre ju di car o País, a agri cul tu ra e
a ge ra ção de em pre go.
O Presidente da República tem buscado so luções para vários problemas. Um exem plo dis so é a
cri a ção do Pla no de Dis pen sa Vo lun tá ria. Te mos presenciado a discussão voltada para o funcionalismo
pú bli co, so bre o qual tem re ca í do a cul pa da fa lên cia
na ci o nal, o que não é ver da de. O es ta do de ca la mi dade por que pas sa o País de cor re, sim, do des man do,
da in com pe tên cia, da au sên cia de pla no de go ver no,
da exis tên cia de um sis te ma eco nô mi co mal di re ci ona do, da fal ta de se ri e da de no co man do da eco no mia
do País. Além de es ta rem há mais de cin co anos sem
aumento salarial, os funcionários públicos se vêem
ame a ça dos com o de sem pre go. O Go ver no re sol veu
buscar ma neiras de demitir os funcionários. Para
isso, cri ou vá ri os atra ti vos como o Pro gra ma de Dispen sa Vo lun tá ria, o bô nus para li cen ça sem re mu nera ção, a re du ção da jor na da de tra ba lho com di mi nu ição de sa lá ri os e a li nha de cré di tos como in cen ti vo à
de mis são vo lun tá ria.
Srªs. e Srs. Senadores, grandes empresas,
como a Encol, o Mappin e a Mes bla, es tão fa lin do e
desempregando mi lha res e mi lha res de pes so as, e ninguém está pre o cu pa do em sa ber por que es tão fa lin do,
quais são os verdadeiros culpados por isso. O Pre siden te da Re pú bli ca e sua as ses so ria que rem con vencer o fun ci o ná rio pú bli co a se de mi tir em tro ca de R$7
mil ou R$10 mil. Di zem eles que com essa quan tia o
ci da dão de i xa rá seu em pre go e so bre vi ve rá.
Sa be mos que isso é um en go do, é uma tra i ção
ao trabalhador, que não está preparado para o co mér cio nem para ou tra ati vi da de eco nô mi ca. O Pre sidente está induzindo esse cidadão a entrar no Pro gra ma de Dis pen sa Vo lun tá ria. No meu Esta do, aqueles que acreditaram nesse engodo, receberam
R$5mil, R$10 mil ou R$20 mil e hoje estão embaixo
da ponte, desempregados e desesperados. Como
essa gen te, que já tem 30, 40 ou 50 anos de idade,
con cor re rá com a “jo vem guar da” de sem pre ga da de
18 a 25 anos? Todos sabemos que um batalhão de
pessoas bem preparadas estão desempregadas.
Como man dar os fun ci o ná ri os para a rua? O Go ver no
Fe de ral de ve ria es tar ge ran do em pre gos e dan do segu ran ça a es ses ci da dãos, mas, jun to com sua equi pe
eco nô mi ca, é o pri me i ro a que rer jo gá-los no abis mo.
Sr. Pre si den te, já bas ta o sa cri fí cio dos Se na dores, fun ci o ná ri os, que há cin co anos es tão sem qual-
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quer au men to de sa lá rio. Ga so li na, me di ca men to, alimen ta ção, alu guel, tudo su biu, e ain da apa re ce me dida des sa na tu re za.
Não digo isso por ser con tra o Pre si den te. É preci so bus car ou tro ca mi nho que não esse da dis pen sa.
Aqui que ro de i xar um con se lho a es ses pais de fa mília: não se deixem levar por esse engodo, por essa
amos tra gem! Pre ser vem o seu em pre go! Por me nor
que seja o sa lá rio, con ti nu em no em pre go.
A ou tra ques tão de ba ti da aqui on tem foi a do salário-desemprego, ou melhor, da ajuda ao pobre, a
con ces são de ren da mí ni ma de R$300,00 para quem
não tem em pre go. Mu i ta gen te, às ve zes, olha isso,
em be le zan do, di zen do que é a so lu ção do Bra sil, que
isso tem que ser fe i to. Eu, às ve zes, fico olhan do... Já
pen sou se o Bra sil ti ves se como pa gar os R$300,00 a
quem está desempregado? Já pen sou se o Bra sil tives se di nhe i ro para dar co mi da a toda essa gen te, milhões e mi lhões de bra si le i ros que es tão de sem pre gados? Aí, se analisa. Um velhinho com 60, 70 anos,
bate nas por tas do Go ver no à bus ca da apo sen ta do ria
e não encontra R$130,00 para se aposentar. Muitos
pro cu ram um em pre go de R$ 130,00 e não en con tram.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Per mite-me V. Exª um apar te, Se na dor Ernan des Amo rim?
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) – Será
que, nes te mo men to, nes ta hora, não é hora de am pliar essa dis cus são ini ci a da pelo Se na dor Edu ar do Suplicy? Oxalá Deus não mostre o cofre ou a solução
para as se gu rar a ren da mí ni ma, para dar esse sa lá rio
a es sas pes so as.
O Se na dor Ma gui to Vi le la, on tem, dis se em seu
dis cur so que o Se na dor Ernan des Amo rim é con tra.
Tal vez não seja con tra, tal vez te nha ape nas um po sici o na men to di fe ren te. E o Se na dor Ma gui to Vi le la disse que em vez de pagar as fa lên ci as ban cá ri as, em
vez de jo gar bi lhões nos Esta dos que se in di vi da ram
ilegalmente, em vez de criar es ses Proer da vida –
está certo o Senador Ma guito Vilela -, se tivessem
evi ta do isso, não es ta ría mos bus can do ga ran tir essa
ren da mí ni ma. Em mu i tos Esta dos, nas pe ri fe ri as das
gran des ci da des e das ca pi ta is, há mi lhões e mi lhões
de ha bi tan tes a que mu i tos po lí ti cos não de ram atenção na época certa. Hoje essas pe ri fe ri as es tão pe gan do fogo.
Não digo que a in ten ção de mu i tos é usar esse
programa politicamente, mas oportunidades já ti veram de re sol ver o pro ble ma do de sem pre go sem preci sar ti rar re cur sos de quem está tra ba lhan do. Já pergun ta ram quem vai pa gar esta con ta? De onde virá o
di nhe i ro para pa gar as pes so as que não es tão tra balhan do? A clas se em pre sa ri al – digo isso com co nhe-
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cimento de causa – está falida, está desesperada.
Gran des em pre sas, como o Map pin e a Mes bla, es tão
fa lin do. Será que é hora de ti rar di nhe i ro des sa gen te
para dar a quem não está trabalhando? A situação
dos de sem pre ga dos de 20, 25, 40 anos é di fe ren te da
da que les que têm 50 anos e bus cam a apo sen ta doria. Será que o Bra sil tem ca ci fe para fa zer o mes mo
que os Esta dos Uni dos?
O no bre Se na dor Edu ar do Su plicy dis se on tem
que não me de bru cei so bre o pro je to para es tu dá-lo.
Não te nho o co nhe ci men to e a ex pe riên cia do Se na dor
Su plicy e, além dis so, es tou pa gan do a con ta. Não tive
tem po de es tu dar, de me de bru çar so bre o as sun to, de
me aperfeiçoar. Falo aqui como cidadão comum,
como ho mem que foi em pre ga do do més ti co. Ontem,
al guém fa lou do sa lá rio de Se na dor; eu não co nhe ço
esse sa lá rio. Fui em pre ga do do més ti co, vim da po breza e sei o que é ser po bre, o que é não ter nada e ter
co ra gem de tra ba lhar para ob ter al gu ma co i sa.
Sou con tra sa cri fi car al guns para que ou tros ganhem sem tra ba lhar. Nes se con tex to todo, é cer to que
há uma fa tia mu i to gran de de pes so as que pre ci sam
de aju da e de apo io, por que não são cul pa das da misé ria; o sis te ma é o ver da de i ro cul pa do. É im por tan te
que ve nha para este ple ná rio o de ba te so bre a cri a ção
des se fun do e a do a ção des se sa lá rio. Da qui a pou co,
po de re mos con clu ir que a me lhor pro pos ta não é a do
Sena dor Anto nio Car los Ma ga lhães ou a do Se na dor
Eduardo Suplicy. Poderemos encontrar outra so lução. Para mim, a ge ra ção de em pre go é o re mé dio.
Para gerar emprego de salário mínimo ou um
pou co mais, o Go ver no Fe de ral tem o di nhe i ro. O Sena dor Ja der Bar ba lho já dis se aqui que o pró prio Secre tá rio da Re ce i ta Fe de ral, Eve rar do Ma ci el, já mostrou as fon tes des se di nhe i ro. Pre ci sa mos to mar cu ida do para não ser mos cri ti ca dos por de ma go gia. Fico
preocupado com isso. Sabemos da seriedade dos
Senadores Edu ar do Su plicy e Anto nio Car los Ma galhães, mas, quan do se fala em ti rar de um para dar a
ou tro, essa ques tão, como a en ten do, é de di fí cil so lução. Nos sa po pu la ção não é a da Su é cia nem a dos
Estados Unidos. Temos um Brasil que produz tudo,
um País onde, em se plantando, tudo dá. Se temos
um mun do que com pra toda a pro du ção des te País,
por que va mos fi nan ci ar quem não quer tra ba lhar?
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) – Pois
não, Exce lên cia.
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O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Procu ra rei, da for ma mais di dá ti ca pos sí vel, se me per mite V. Exª, ex pli car o con ce i to de um pro gra ma de renda mí ni ma, que visa com ple men tar a ren da da que la
pes soa que, ain da que tra ba lhe, não atin ge de ter minado patamar. Então, só para esclarecer, Senador
Ernan des Amo rim, lem bro que, quan do V. Exª qui ser
se re fe rir ao pro gra ma de ga ran tia de ren da mí ni ma,
há que se recordar de que ele não está definindo,
nem pela proposta de lei, nem por aqui lo que ex pliquei on tem, que as pes so as de sem pre ga das iri am ter
R$300,00 da for ma como aca ba V. Exª de ex pli car. O
pro je to, apre ci a do e de ba ti do por um ano nes ta Casa
e vo ta do em 16 de de zem bro de 1991, com o apo io de
to dos os par ti dos, dis põe que fica ins ti tu í do um progra ma de ga ran tia de ren da mí ni ma, se gun do o qual,
os adul tos de 25 anos ou mais cuja ren da não atin ja
determinado pa ta mar – que na que la épo ca, abril de
1991, era de Cr$45 mil –, pas sa ri am a ter o di re i to de
receber uma complementação da or dem de 30% da
di fe ren ça en tre aque le pa ta mar e a sua ren da, po dendo o Exe cu ti vo, con for me a dis po ni bi li da de de re cursos, aumentar essa proporção para 50%. Dizia-se,
ain da, que, como es tá va mos em um pe río do de in flação alta, a correção mo ne tá ria se ria feita de acordo
com a mes ma cor re ção do va lor dos tri bu tos, ajus tando-se também aquele va lor, a cada ano, se gun do o
cres ci men to do PIB per ca pi ta. Hoje, aque le va lor estaria em torno de R$300,00, se quisermos ar re dondar. Permita-me V. Exª que eu dê um exem plo: se a
re mu ne ra ção de uma pes soa do in te ri or de Ron dô nia,
do Acre, de Roraima, de São Paulo ou de qualquer
ou tro lu gar não atin gis se, pelo me nos, um pou co mais
de dois salários mínimos – algo em torno de
R$300,00 -, e suponhamos ainda que essa pessoa
estivesse, naquele mês, com rendimentos iguais a
zero por es tar de sem pre ga da, do en te ou ina bi li ta da,
ela teria direito a 30% dos R$300,00, ou seja,
R$90,00. Entre tan to, se essa pes soa vi es se a tra balhar, obtendo uma remuneração da ordem de
R$150,00, te ria ain da o di re i to de re ce ber 30% da quilo que fal tas se, por tan to, 30% de R$150,00, que se riam mais R$45,00. Se ria in te res san te e opor tu no – eu
ha via até su ge ri do, por que há essa pos si bi li da de para
o Exe cu ti vo – que a alí quo ta, no caso de a pes soa estar trabalhando, fosse até maior, di gamos 50%. No
exem plo dado, se a pes soa es ti ves se tra ba lhan do por
R$150,00, ela te ria di re i to a mais R$75,00, ele van do
a sua renda para R$225,00. Pon de ro, se V. Exª me
permite desenvolver, que este mecanismo pode ter
outros de se nhos, e pre ci sa mos pen sar so bre qual o
me lhor de se nho que, ao mes mo tem po em que pro-
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por ci o ne a ga ran tia de uma ren da mí ni ma para to dos
e sem pre, es ti mu le as pes so as a tra ba lha rem e a ganha rem mais. No de ba te a res pe i to des se as sun to, alguns eco no mis tas, den tre os qua is José Már cio Camargo e Cristovam Bu arque, propuseram que seria
in te res san te de fi nir o be ne fí cio da ren da mí ni ma não
ape nas à pes soa, mas à fa mí lia, e re la ci o nan do-a à
edu ca ção. Con si de ran do que um dos ma i o res pro blemas bra si le i ros é o grande número de crianças que
de i xam de ir à es co la por que seus pais não têm o su fici en te, e, mu i tas ve zes — pode não ter sido seu caso,
mas V. Exª deve ter ob ser va do, por que são mu i tas as
pes so as no seu pró prio Esta do nes sa si tu a ção —, as
fa mí li as, sen do mu i to po bres, ins tam, es ti mu lam, pedem às suas cri an ças para, des de os seis, sete, oito,
nove ou dez anos de ida de, es ta rem exer cen do al guma ati vi da de eco nô mi ca para aju dar. E, as sim, es sas
cri an ças de i xam de fre qüen tar a es co la, de apren der
a ler, a escrever. Assim, quando chegam à idade
adulta, têm dificuldades de encontrar um emprego
que lhes proporcione uma melhor remuneração.
Então, uma das ma ne i ras de se que brar esse cír cu lo
vi ci o so da po bre za é jus ta men te se es ti mu lar as crian ças a irem à es co la com uma com ple men ta ção de
ren da às fa mí li as. Foi as sim que se ini ci a ram os progra mas como o Bol sa-Escola, em 1995, e o Pro gra ma
de Ga ran tia de Ren da Fa mi li ar Mí ni mo, no Dis tri to Fede ral e em Cam pi nas, si mul ta ne a men te, com de senhos li ge i ra men te di fe ren tes. Aqui, no Dis tri to Fe deral, pa gan do-se exa ta men te um sa lá rio mí ni mo para
cada família, desde que tivesse cri anças de 7 a 14
anos, delegando-se aos pais a responsabilidade de
as man te rem fre qüen tan do a es co la. E, lá em Cam pinas, o de se nho im plan ta do era o de se pa gar o su fi cien te para que aque la fa mí lia con se guis se, pelo menos, meio salário mí ni mo per ca pi ta. Em ambos os
lu ga res, os re sul ta dos fo ram al ta men te po si ti vos, porque se re du ziu a eva são es co lar, pro pi ci ou-se mu i to
ma i or in te res se dos pais na fre qüên cia das cri an ças à
es co la, e o ní vel edu ca ci o nal me lho rou. Mais do que
isso, hou ve tam bém um es tí mu lo às eco no mi as lo ca is
– e isso V. Exª po de rá exa mi nar, pe los es tu dos que
fo ram fe i tos: Em ci da des sa té li tes de Bra sí lia, como o
Pa ra noá, Ce i lân dia e tan tas ou tras onde se ins ti tu iu o
programa, por que foi aqui um dos maiores pro gramas, beneficiando cer ca de 22 mil fa mí li as e 44 mil
crianças, verificaram-se resultados positivos. E, por
essa razão, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, Belém,
Mun do Novo, Blu me nau, Cha pe có e mais de trin ta cida des ins ti tu í ram pro gra mas nes sa di re ção. Os de senhos têm variado. O Senador Tião Viana ex pli cava-me que o Go ver na dor Jor ge Vi a na ten ci o na apli-
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car no Acre uma proposta de renda mínima de bol sa-escola proximamente. Eu estava, justamente, di zen do a ele so bre es ses di fe ren tes de se nhos. Assim,
eu gos ta ria, Se na dor Ernan des Amo rim, de, pri me i ro,
ten tar co lo car para V. Exª que a con cep ção é um pouco di ver sa da que la que aca ba de ex pli ci tar. Com respe i to à ex pe riên cia nos Esta dos Uni dos, que ro di zer
que, lá, houve um enorme debate, sobretudo nos
anos 60, para se im ple men tar um pro je to que ga ran tiria uma ren da a to das as fa mí li as, de tal ma ne i ra que,
se uma fa mí lia não atin gis se US$3,900.00, em 1969,
anualmente, o Governo pro por ci o na ria 50% da di feren ça en tre esse va lor, que se ri am hoje como US$16
mil, e a ren da da fa mí lia. Se fos se atu al men te, sig ni fica ria que ne nhu ma fa mí lia te ria me nos que US$8 mil
dólares anuais, como que um direito inerente a ser
nor te-americano. Gos ta ria ape nas de fa zer um acrésci mo, para com ple tar o meu pen sa men to, se me permi tem o Sr. Pre si den te e V. Exª: essa idéia so freu algu ma re sis tên cia. Após ter sido apro va da a pro pos ta
na Câmara dos Deputados, onde era denominada
The Fa mily Assis tan ce Plan, pro pos ta esta ela bo ra da
por Da ni el Pa trick Moy ni han e apre sen ta da pelo Presi den te Ri chard Ni xon, al guns Se na do res ques ti o naram se se pa ga ria ao ci da dão, mes mo que ele não esti ves se tra ba lhan do. Foi ex pli ca do que sim, por que a
me di da se ria como que um di re i to do ci da dão; con tudo, dada essa ob je ção – e os Se na do res, por 10 votos a 6, der ro ta ram a pro pos ta na Co mis são de Fi nanças –, ela não pros se guiu. Po rém, em 1975, foi aprovado um outro me canismo, que provê um com plemen to de ren da só para as fa mí li as que, em es tan do
empregadas, tendo crianças ou não, tenham renda
aba i xo de de ter mi na do pa ta mar. Essas têm di re i to a
um com ple men to de ren da, pri me i ra men te até a fa i xa
de US$9 mil por ano. É crescente. De US$9 mil a
US$12 mil por ano, atinge um crédito máximo de
US$3,6 mil. Daí para a frente vai diminuindo. Esse
me ca nis mo, que ali se de no mi nou “Cré di to Fis cal por
Re mu ne ra ção Re ce bi da” – gos ta ria de pos te ri or mente mos trar-lhe os es tu dos – tem con tri bu í do para que,
nos Estados Unidos, desde 1975, e mais ainda, de
1993 para cá, quando o Presidente Bill Clinton au men tou o pro gra ma, a taxa de de sem pre go di mi nu ísse para algo em tor no de 4,2%, que é a me nor dos últi mos 29 anos. Então, gos ta ria de aqui trans mi tir a V.
Exª a mi nha dis po si ção de di a lo gar quan tas ve zes se
fi zer ne ces sá rio. Vou for ne cer-lhe os ele men tos a fim
de que pos sa com pre en der o tema e se tor nar um espe ci a lis ta no as sun to.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB-RO) – Se nador Eduardo Suplicy, votei seu Projeto de Renda
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Mínima aqui no Senado Federal. Pa rabenizo o
ex-Governador de Bra sília por criar o progra ma li gando-o à área da educação. O que não podemos
fa zer é com pa rar o Bra sil com os Esta dos Uni dos e
com a Europa, que são re alidades to talmente di feren tes. Qu an do se fala em com ple men ta ção de verba na quan tia de R$300,00, como o exem plo dado,
de ve-se lem brar que 70% ou 80% da po pu la ção está
de sem pre ga da, com zero real de ga nho. Erra di car a
pobreza, ma tar a fome do povo brasileiro, V. Exª
sabe que isso não vai acon te cer. O que vale e o que
se apro ve i ta de tudo isso é a dis cus são, é a bus ca de
so lu ção, pois aqui lo de que o Bra sil re al men te pre cisa são me ca nis mos de ge ra ção de em pre gos. Mesmo que não lhe se jam pa gos os 300, mas que lhe sejam pagos os 130, esse povo precisa que lhe seja
dada a op ção de em pre go.
Educação é prioridade. Qualquer in vestimento
na edu ca ção é bem-vindo. O que não se pode é es tar
pro pon do aqui no ple ná rio um qua dro que não é possível ser implementado ou estarmos, em seguida,
apro van do leis e mais leis que não po dem ser cum pridas. Não po de mos de i xar o nos so povo na ex pec ta tiva de que va mos ma tar-lhe a fome.
Diz-se por aí: “Va mos ti rar o di nhe i ro das pri va tiza ções; va mos ti rar o di nhe i ro das ta xa ções, de mais
im pos tos etc”.
Como é isso? Vai-se tirar dinheiro de onde, se
nos hos pi ta is hoje fal tam in je ções? Se, nas fa ve las, o
povo todo mora den tro da lama, de ba i xo de pa pe lão?
Se as pessoas estão desempregadas, matando-se
umas às ou tras, tra fi can do dro gas, vi ven do na cri minalidade?
Temos de par tir para uma re a li da de to tal men te
di fe ren te des sa. Se ria bom fa zer um go ver no como o
fez o Se na dor Ma gui to Vi le la, em Go iâ nia; ou como o
fez o ex-Governador Cris tó vam Bu ar que, em Bra sí lia,
onde to das as in ten ções pu de ram tor nar-se re a li dade. Parabéns a esses Governadores! Se ria ma ra vilho so imi tá-los, se fos se pos sí vel.
Mas há falta de realismo nas propostas aqui
apresentadas.
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Durante o dis curso do Sr. Ernandes
Amorim, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre si dência, que é ocupada pelo Sr. Casildo Mal daner, 4º Se cre tá rio.
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Durante o dis curso do Sr. Ernandes
Amo rim, o Sr. Ca sil do Mal da ner, 4º Se cre tário, deixa a cadeira da presidência, que é
ocu pa da pelo Sr. Bla i ro Mag gi.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra ao no bre Se na dor Arlin do Por to, como Líder, por 20 mi nu tos, nos ter mos do art. 14, II, “b”, do
Re gi men to Inter no.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB-MG. Como Lí der. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Senadores, segundo denúncia veiculada na im pren sa bra si li en se, di re to res do Ban co do Bra sil es ta ri am
re ce ben do van ta gens in de vi das e ga nhos ex tras a tí tu lo
de distribuição de lucros do Ban co, o que te ria ge ra do,
por sen ten ça ju di ci al, o afas ta men to do car go da que les
dirigentes, entre os quais o Di re tor de Cré di to Ru ral do
Ban co do Bra sil, Dr. Ricardo Alves Con ce i ção.
Ontem, o Banco do Brasil divulgou nota oficial
em que desmente tal informação e anuncia estar a
ins ti tu i ção ado tan do as me di das ne ces sá ri as para rever ter a or dem ju di ci al de modo a as se gu rar a ple na
con ti nu i da de do man da to dos seus di re to res, ta chando a in for ma ção de “fal sa e to tal men te equi vo ca da”, e
re a fir man do que, de tão in ve rí di ca, não re quer se quer
a ado ção de ou tras me di das vi san do ao seu es cla recimento.
Por co nhe cer o Dr. Ri car do Con ce i ção, um ba luar te na de fe sa dos in te res ses da agro pe cuá ria bra sile i ra no Ban co do Bra sil, e por ter tido com ele in ten sa
re la ção fun ci o nal du ran te os dois anos em que es ti ve
à fren te do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e, ain da, por enten der que seu pas sa do e pre sen te co lo cam-no como
elemento importante e sério na estrutura do Banco,
peço seja re gis tra do nos Ana is des ta Casa um ape lo
ao Mi nis tro da Fa zen da, Pe dro Ma lan, para que, ca ute lo so e fir me como sem pre, bus que a ado ção de re ais e ob je ti vas me di das ju di ci a is para que se res ta u re a
ver da de e não se per mi ta que um nome como o do Dire tor do Cré di to Ru ral seja en la me a do por me i as verda des e in for ma ções in ve rí di cas.
O mo men to exi ge de to dos se ri e da de e com promis so com a ver da de, com dias me lho res para a Nação bra si le i ra, ra zão por que en ten de mos que ca lú nia
e di fa ma ção não cons tróem, mas, mu i to pelo con trário, au men tam o sen ti men to de im pu ni da de.
Uso este momento, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, para chamar a atenção de to dos para a
fase por que es ta mos pas san do no Bra sil, uma fase
de trans tor nos, de in de fi ni ção e de in se gu ran ça. Por
isso, en ten de mos ser ne ces sá rio que a Jus ti ça aja o
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mais rapidamente possível, buscando esclarecer e
res ga tar a ver da de.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Peço
a pa la vra pela Li de ran ça, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra à no bre Se na do ra Ma ri na Sil va, como Lí der,
por 20 mi nu tos, nos ter mos do art. 14, II, “b”, do Re gimen to Inter no.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Como
Lí der. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te, serei bre ve, em res pe i to aos de ma is co le gas ins cri tos.
Creio ser pri o ri tá rio fa zer tal in for me ao Con gresso, em bo ra já te nha sido de ba ti do pela im pren sa na cio nal. Por ter tra zi do o pre sen te de ba te, an tes do re cesso parlamentar, várias vezes à tribuna, juntamente
com ou tros co le gas, é que o re to mo nes ta tar de.
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Esta dos Uni dos, o se gun do, o Ca na dá, vin do de po is
a Argen ti na. Assim, res ta ria ao Bra sil a opor tu ni da de
de produzir a soja não-transgênica, ocupando esse
espaço de mercado junto à Comunidade Européia,
por enquanto, e depois – quem sabe – junto ao Ja pão, que tam bém está pro mo ven do essa dis cus são.
Então, Sr. Pre si den te, re lem bro o pro je to de minha au to ria, so bre a mo ra tó ria de pro du tos trans gê nicos, que tra mi ta nes ta Casa. So li ci to que logo se in dique um Re la tor para dar pa re cer so bre ma té ria, e que
possamos debatê-la sem paixões, respeitando as
opiniões di ferentes, mas oferecendo a resposta do
Senado e do Congresso Nacional a esse polê mi co
assunto.

Durante os debates, dos quais V. Exª também
par ti ci pou, num se mi ná rio que fi ze mos por ini ci a ti va
do Senador Leomar Quintanilha, discutiu-se que a
Co mu ni da de Eu ro péia es ta va na imi nên cia de ins ti tu ir
uma moratória à entrada dos pro du tos trans gê ni cos
nos seus pa í ses.

O novo Ministro da Ciência e Tecnologia tam bém já deu pa re cer fa vo rá vel à mo ra tó ria e, por de clara ções suas de que es ta ria sus pen den do o plan tio da
soja trans gê ni ca, acre di to que te mos hoje uma nova
re a li da de. E sem que rer apon tar aqui quem ti nha ou
não ra zão, o im por tan te é que nes te caso o que deve
pre va le cer não é a ra zão das pes so as, mas a da re a lida de que se im põe, até com cer ta cla re za, no sen ti do
do aten di men to do in te res se tan to do se tor pro du ti vo
quan to dos am bi en ta lis tas, das pes so as que não se
sen tem se gu ras quan to à uti li za ção da soja trans gê nica, por con si de ra rem pre ma tu ra essa dis cus são e por
entenderem que isso po de rá ca u sar danos ir re pa ráveis. Utilizando o princípio constitucional de que de vemos agir sempre preventivamente, sobretudo em
se tratando de questões que envolvam a saúde das
pes so as e da nos ao meio am bi en te, é ade qua do re tomar mos essa dis cus são.

Na que la opor tu ni da de, além das ad mo es ta ções
so bre pro ble mas que po de ri am ser ca u sa dos à sa ú de
ou ao meio am bi en te, eu elen ca va um ter ce i ro pro blema que era de or dem co mer ci al, qual seja, o de que
po de ría mos es tar per den do um qui nhão de mer ca do
sig ni fi ca ti vo – no caso, nem po de ria ser cha ma do de
“qui nhão”, já que é al ta men te sig ni fi ca ti vo o con su mo
de soja pela Co mu ni da de Eu ro péia. Não se ria in te ligente de nossa parte perdermos esse di fe ren ci al de
qua li da de, ins ti tu in do já o plan tio e a co mer ci a li za ção
da soja trans gê ni ca como es ta va pro pon do a CTNBio
e a mul ti na ci o nal Mon san to.

Sr. Pre si den te, te nho cer te za de que V. Exª, que
nes te mo men to pre si de os tra ba lhos, como ho mem ligado ao setor produtivo, à agri cultura, juntamente
com os de ma is co le gas – como os Se na do res Osmar
Dias, Le o mar Qu in ta ni lha e Arlin do Por to, que se pronun ci ou há pou co – e to dos aque les que vêm de batendo esse assunto poderemos re to má-lo em no vas
ba ses, a par tir da re a li da de que nos é co lo ca da nes te
segundo semestre. Debatido e aprovado o projeto,
cre io que po de re mos ofe re cer à so ci e da de e às au tori da des bra si le i ras um ins tru men to de po lí ti cas pú blicas em re la ção à po lê mi ca da soja trans gê ni ca.

Tra ta-se de de ci são da União Eu ro péia em es tabe le cer um pra zo de três anos para que se pos sa fazer um es tu do so bre a exis tên cia ou não de pro blemas li ga dos à sa ú de ou ao meio am bi en te nos pro dutos transgênicos, ou seja, produtos geneticamente
modificados. Peço, inclusive que conste nos Anais
matéria a este respeito escrita pelo Jornalista Janio
de Fre i ras, in ti tu la do: Ali men to pro ble ma.

Ao confirmar-se a tese que naquele mo mento
le van ta va, hoje te nho ab so lu ta cer te za de que o ca minho da prudência, elencado por al guns e ampliado
para os demais segmentos da sociedade, inclusive
para o setor pro du ti vo que, de for ma in te li gen te, pode rá tra tar esse epi só dio do pon to de vis ta co mer ci al,
já que o maior pro dutor de soja transgênica são os

Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga da.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
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O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi) – V. Exª
será aten di da na for ma re gi men tal.
Concedo a pa lavra ao no bre Se na dor Ro ber to
Saturnino.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB-RJ. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re visão do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores, não vou mais uma vez tecer críticas ao Plano
Real, como tem fe i to com in sis tên cia a Esquer da po líti ca de nos so País. Até vou re co nhe cer seus as pectos positivos, especialmente o da estabilização da
mo e da, fa tor es sen ci al à vida dig na dos ci da dãos de
nos so País. Hoje à tar de apro va mos um pro je to que
inclui nos cur rí cu los es co la res o ensino dos Direitos
Hu ma nos, mas ain da in se ri do na que la re la ção tra di cio nal de di re i tos de cor ren tes da De cla ra ção Uni ver sal
dos Di re i tos Hu ma nos. Esse con ce i to deve ser am pliado, abrangendo todas as condições essenciais à
vida digna do ser hu ma no, en tre os qua is o di re i to à
mo e da com um mí ni mo de es ta bi li da de, a fim de que
as pessoas possam programar suas vidas; assim
como o di re i to ao em pre go com um li mi te mí ni mo de
remuneração, o direito à chamada ren da mínima,
sem a qual não é pos sí vel atin gir o ide al de vida digna, não é possível preencher plenamente todas as
condições estipuladas na Declaração Universal dos
Di re i tos do Ho mem.
Se re co nhe ço esse as pec to po si ti vo da es ta bi lização monetária do País, é precisamente para afir mar que não é condição necessária à manutenção
dessa estabilidade essa política cruel, neoliberal,
essa po lí ti ca de mer gu lho de cor po in te i ro na glo ba liza ção, que está ar ru i nan do a eco no mia do País. Essa
política pro duz o de semprego, erige o mercado em
Deus ab so lu to de to das as de ci sões eco nô mi cas do
País, não ace i ta mais a idéia de pla ne ja men to, de precia as políticas pú bli cas de sus ten ta ção das ati vi dades de de ter mi na dos se to res. Enfim, por essa vi são,
o de sen vol vi men tis mo é algo su pe ra do e o de sen volvi men to é vis to como mo vi men to es pon tâ neo, re sultan te das for ças de mer ca do, sem qual quer in ter venção da so ci e da de por meio do Go ver no. Daí es ses juros ele va dos, essa po lí ti ca de des pre zo – essa que é
a verdade – pelos aspectos sociais, pelo quadro de
in jus ti ça so ci al que o País vive e no qual se apro fun da
de for ma pre o cu pan te, sob to dos os pon tos de vis ta,
seja no as pec to mo ral seja quan to à pos si bi li da de de
ma nu ten ção de es ta bi li da de po lí ti ca no País.
Ontem o Se na do, em seus di fe ren tes pro nun ciamentos, revelou essa preocupação com muita ni tidez, uma vez que quase a unanimidade ma ni festou-se a fa vor da ini ci a ti va do nos so Pre si den te, Se-
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nador Antonio Car los Ma ga lhães, de cri a ção de um
imposto para eliminar a pobreza, de um progra ma
des ti na do a eli mi nar a mi sé ria e a po bre za do País.
Pela im pren sa, evi den te men te, lê-se toda uma
sé rie de ar gu men tos de na tu re za con ser va do ra, daque le tipo que con si de ra a po bre za uma co i sa ine vi tável, que não se re sol ve de ma ne i ra ne nhu ma, pois o
mun do sem pre foi as sim, a Hu ma ni da de sem pre teve
ri cos e po bres, e que isso é ques tão de re a li da de, que
não se resolve com um programa, um imposto, um
de cre to ou uma von ta de po lí ti ca. Essa é a tra di ci o nal
posição dos conservadores, da elite endinheirada
des te País, que usu fru iu de to das as for mas do mo delo con cen tra dor e sub mis so ao mer ca do fi nan ce i ro internacional e ao FMI e que ago ra, ao ob ser var esse
movimento da sociedade para be ne fi ci ar os bra si le iros ex clu í dos e cada vez mais mal tra ta dos pela po lí tica eco nô mi ca, quer evi tar que isso acon te ça e de se ja
que as co i sas con ti nu em do je i to que es tão.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos
vi ven do um mo men to his tó ri co de ex tre ma gra vi da de
e, se não aten tar mos para o qua dro de de sar ti cu la ção
da nossa so ciedade e da nossa economia, vamos
apro fun dar uma cri se que já está ins ta la da no Bra sil,
mas que ainda não chegou, por exemplo, a pontos
atingidos por outros países do nosso continente
sul-americano. Basta olhar para a América do Sul
para com pre en der a gra vi da de da si tu a ção e o po tenci al de gra vi da de em que o Bra sil se en con tra em re lação a sua si tu a ção eco nô mi ca e so ci al.
Na Colômbia, país do norte do continente
sul-americano, vi zi nho nos so, está ins ta la do um proces so de guer ri lha, e o go ver no mos tra-se in ca paz de
do mi ná-lo, de con tê-lo se quer. Sr. Pre si den te, Srªs e
Srs. Se na do res, es tou se gu ro de que esse país será
ob je to de in ter ven ção ar ma da dos Esta dos Uni dos da
Amé ri ca do Nor te, que se eri gi ram po lí cia do mun do e
que não vão tolerar nem admitir que o processo de
guer ri lha na Co lôm bia, di ri gi do por co lom bi a nos que
al me jam a ins ta u ra ção de um re gi me de jus ti ça so ci al
e de cu nho so ci a lis ta, pos sa vin gar e ob ter o co mando po lí ti co da que le país. Isso acon te ce rá; é de uma
pro ba bi li da de tão gran de que é lí ci to afir mar que sere mos tes te mu nhas de uma in ter ven ção ar ma da em
nos so con ti nen te por parte da policia do mundo, os
Esta dos Uni dos da Amé ri ca.
O que va mos fa zer? O que vai fa zer o Bra sil? É
óbvio que nossas autoridades de políticas externas
de Go ver no, o nos so com pe ten te Ita ma raty há de estar co gi tan do o que fa zer. Mas é tra di ci o nal que o Brasil se opo nha – e vai se opor. A in ter ven ção dar-se-á,
e o Bra sil as sis ti rá e pro tes ta rá, sem ne nhu ma ou tra
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iniciativa, além da tradicional reação de protesto.
Assim vai ocor rer com toda a Amé ri ca La ti na, ao assis tir a in ter ven ção que se pro ces sa rá, como já hou ve
em Gra na da e no Pa na má. Ago ra, é a vez da Co lômbia.
E, da Co lôm bia, para onde irá? O Equa dor é um
país mer gu lha do numa cri se sem so lu ção. No Peru, o
Pre si den te Alber to Fu ji mo ri, que saiu com uma so lução atí pi ca, es go tou todo seu es to que de cre di bi li dade e não foi ca paz de pro du zir ne nhum re sul ta do satis fa tó rio. A Ve ne zu e la pro du ziu, sim, um mo vi men to
revolucionário.
O que há de mais in te res san te e pro mis sor no
qua dro la ti no-americano é a vi tó ria cons ti tu ci o nal do
Presidente Hugo Chavez, que conseguiu 95% dos
vo tos para a Assem bléia Cons ti tu in te. Ele será ca paz
de li de rar a ela bo ra ção de uma cons ti tu i ção à fe i ção
de suas propostas populares e na cionalistas. Ve remos que resultados produzirá esse governante que
tem um apoio popular ja mais alcançado. Hou ve um
massacre político dos partidos tradicionais. Todos
eles en tra ram num pro ces so de der ro ca da e na u fragaram literalmente. O ex-Presidente Carlos Andrés
Pé rez per deu a ele i ção. Era o re pre sen tan te da Ve nezu e la e lí der sul-americano na in ter na ci o nal so ci a lista. Houve uma derrocada dos partidos tradicionais,
tan to da Ação De mo crá ti ca quan to do Co pei, e sur giu
no va men te uma for ça, uma erup ção vul câ ni ca que tomou con ta do país, uma re vo lu ção pelo voto. O go verno ini cia-se nes te mo men to, e re a ções, evi den te mente, ocor re rão. A sa bo ta gem do ca pi tal fi nan ce i ro in terna ci o nal pe sa rá du ra men te so bre as pro pos tas e as
iniciativas do Presidente Hugo Chavez. Veremos o
que acon te ce rá. De qual quer ma ne i ra, tra ta-se de um
ponto de iluminação que surgiu na América Latina,
em par ti cu lar na Amé ri ca do Sul, e de ve mos so bre ele
co lo car to das as nos sas aten ções, por que o res to do
qua dro é ex tre ma men te gra ve em ter mos de cri se.
A Argen ti na en trou num pro ces so de de pen dência do Bra sil do qual não tem con di ção de sair. Pas sará por um pro ces so ele i to ral no ano pró xi mo, e ve remos que tipo de re a ção a opi nião pú bli ca do país busca rá. O Chi le, tido como exem plo de êxi to de uma política neoliberal durante quase duas décadas, está
hoje mer gu lha do tam bém numa cri se so ci al gra vís sima. O último relatório da Cepal aponta o Chile, que
era quase um modelo de distribuição de renda na
Amé ri ca do Sul, em pa ta do com o Bra sil em ter mos de
de si gual da de so ci al. Isto é, o ne o li be ra lis mo do Chi le
pro du ziu um tre men do afas ta men to en tre eli tes en dinhe i ra das e povo so fri do, a pon to de apro xi má-lo do
Bra sil – país ver da de i ra men te cam peão, e pa re ce-me
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que o Go ver no tem um cer to or gu lho dis so – em termos de de si gual da de na dis tri bu i ção de ren da.
Esse qua dro pre o cu pa-nos bas tan te. O que fará
o Bra sil? O Bra sil re e le geu um Pre si den te da Re pú blica que, nos pri me i ros mo men tos do seu novo man dato, en fren tou uma cri se eco nô mi ca da ma i or gra vi dade, cu jas ver da des – dis se o pró prio Pre si den te em
en tre vis ta re cen te – um dia con ta rá à Na ção. O povo,
en tão, não co nhe ce a ver da de i ra gra vi da de da cri se
por que pas sou o Bra sil nos me ses de ja ne i ro, fe ve rei ro e mar ço. Se o Pre si den te dis se que um dia con ta rá
a ver da de, re al men te há ain da fa tos dos qua is a Nação bra si le i ra não tem co nhe ci men to.
Sabemos perfeitamente avaliar a gravidade
des sa cri se, cujo mo men to mais agu do foi su pe ra do
com a já es pe ra da des va lo ri za ção do real. Os eco nomis tas go ver na men ta is di zi am que não po de ria ha ver
a des va lo ri za ção, por que isso afe ta ria a es ta bi li da de
da moeda e causaria um recrudescimento da in flação. O real foi des va lo ri za do e en con trou o seu pa tamar mais ou me nos ver da de i ro, e a in fla ção não disparou como previam aqueles economistas que co mandaram o processo de im plantação do real até
aque le mo men to.
O Bra sil pas sou por essa cri se, apa ren te men te
su pe ra da no seu pro ces so mais agu do, po rém de forma al gu ma de be la da. O Pre si den te Fer nan do Hen rique de cla ra à Na ção que ab so lu ta men te não pas sa rá
seus quatro anos administrando a crise. Sabemos
perfeitamente que, a menos que Sua Excelência
mude em 180 gra us a di re triz da sua po lí ti ca eco nô mica ou re nun cie an tes do fim do man da to – como preten de o ex-Governador Le o nel Bri zo la e o nos so nobre co le ga Se na dor Ro ber to Re quião –, ad mi nis tra rá
uma cri se cuja gra vi da de só vai apro fun dar-se. Mas,
ten do em vis ta as exi gên ci as do FMI e a de pen dên cia
crescente em relação aos ca pi ta is es pe cu la ti vos in ter na ci o na is, não há a me nor con di ção de uma re toma da do de sen vol vi men to bra si le i ro. E não ha ven do
condição de crescimento, vamos estagnar e patinar
nes se lo da çal, nele nos apro fun dan do cada vez mais,
até que o processo democrático indique uma outra
so lu ção nas pró xi mas ele i ções.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Permi te-me V. Exª um apar te?
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB-RJ) – Ouço V. Exª, com aten ção, no bre Se nador Edu ar do Su plicy.
O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – Senador Roberto Saturnino, as pon de ra ções de V. Exª
são da maior relevância, primeiro, porque apontam
para o aprofundamento da crise que não é apenas
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bra si le i ra. Em toda a Amé ri ca La ti na, as eco no mi as e
as sociedades es tão com di fi cul da des ex tra or di ná rias. A Co lôm bia se en con tra sob um pro ces so de luta,
de guer ra ci vil; a guer ri lha já toma con ta de par te signi fi ca ti va do território. A Ve ne zu e la está vi ven do um
pro ces so de trans for ma ção: o Pre si den te Hugo Chavez conseguiu, por meio de eleições democráticas,
pri me i ro, ele ger-se Pre si den te, e, ago ra, es ta be le cer
uma Constituinte com extraordinário apoio. E nós,
que te mos um Pre si den te com uma tra je tó ria de vida
do lado pro gres sis ta, que pro me tia ações, vi san do à
cri a ção de uma na ção jus ta, ve mos, en tre tan to, a si tua ção de te ri o rar-se nos mais di ver sos as pec tos. Ain da
não há guer ri lhas no País, mas es ta mos vi ven do um
aumento extraordinário da violência, da cri mi na li dade, o que cor res pon de, de cer ta for ma, a uma guer ra.
O au men to da cri mi na li da de, o fato de as pes so as de
ma i or po der aqui si ti vo te rem, ago ra, re ce io de sair —
os em pre sá ri os es tão se pro te gen do com mu ros, segu ran ças; os car ros blin da dos es tão au men tan do extraordinariamente no mercado — é algo que deveria
estar pre ocupando. Ainda ontem, o Senador José
Alen car fa lou so bre algo que o im pres si o na ra: na Federação das Indús tri as de Mi nas Ge ra is, tem-se come mo ra do o fato de não es tar ha ven do gre ve de trabalhadores, como havia antigamente. O Professor
Már cio Poch mann, que tem ana li sa do es tes as sun tos
na Uni camp, ob ser vou que, há al guns anos, o nú mero de gre ves era da or dem de 1.300 por ano e, re cente men te, no úl ti mo pe río do ana li sa do, foi de 300; poucas fo ram as gre ves no úl ti mo ano. Hou ve uma di minu i ção co los sal ao lon go do Go ver no Fer nan do Henri que Car do so. Isso deve ser co me mo ra do, ou é o indi ca dor do ou tro lado da me da lha de uma eco no mia
em cri se, com ta xas de de sem pre go re cor des? Obviamente, na medida em que há uma recessão que
leva a di mi nu ir e do brar a es pi nha dor sal do mo vi mento sin di cal, é cla ro que os tra ba lha do res es ta rão mais
e mais pre o cu pa dos até com a pre ser va ção de seus
em pre gos. Nes tes dias, vi mos fe nô me nos so ci a is de
grande relevância, para os qua is pre cisamos estar
atentos. De um lado, houve a paralisação dos ca minhoneiros, que interromperam o tráfego em pra ti camen te to das as es tra das bra si le i ras, por três dias, e o
problema ainda não está in teiramente solucionado.
Agora, ocor re ou tro pa ra do xo: onde está ha ven do a
pa ra li sa ção de tra ba lha do res? No cen tro ner vo so do
sistema capitalista: na Bovespa, onde os corretores
pararam por 30 minutos. E por que razão? Porque
hou ve a di mi nu i ção sig ni fi ca ti va das tran sa ções diá rias no va lor dos tí tu los co mer ci a li za dos na Bol sa. Há
al guns anos, a Bo ves pa che gou a ter um mo vi men to
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de R$1,2 bilhão diários; atualmente, ele está em
R$350 mi lhões. No ano pas sa do, o vo lu me mé dio era
da or dem de R$560 mi lhões; ago ra, está na fa i xa de
R$360 mi lhões ou algo as sim. Assi na lam al guns corretores que, se isso continuar, muitas cor re to ras fecha rão; co lo cam como re i vin di ca ção a di mi nu i ção da
CPMF. Aliás, conforme conversávamos hoje, Se nador Ro ber to Sa tur ni no, é in te res san te como o Go verno, per ce ben do que pre ci sa va, de al gu ma ma ne i ra,
de arrecadação adicional, resolveu aumentar a
CPMF, sem le var em con si de ra ção a re co men da ção
de eco no mis tas que ha vi am dito que o Impos to so bre
Mo vi men ta ção Fi nan ce i ra po de ria au to des tru ir-se, se
não se tomasse cuidado. O próprio Má rio Henri que
Si mon sen, cer ta vez, quan do se dis cu tia o IPMF — na
ocasião, assim chamado —, fez uma palestra, lembro-me bem, em que dis se: “Qu an to a esse tipo de imposto, quando se tem como meta a ar re ca da ção de
certo volume de recursos, pode-se começar com
0,1% e depois passar a 0,2% para atingi-la, mas,
quando se aumenta gradualmente a alíquota, cor re-se o ris co de fa zer com que o sis te ma eco nô mi co
ve nha a fu gir das ope ra ções em che que; o ob je ti vo do
im pos to aca ba sen do des tru í do. É pos sí vel que o Gover no bra si le i ro te nha che ga do a isso. Aliás, o pró prio
economista James Tobin recomenda que o Imposto
de Transações Financeiras Internacionais seja, de
fato, pe que no e per ma ne ça em tor no de 0,1%. É possí vel que o Go ver no, não me din do su fi ci en te men te as
con se qüên ci as, ao ele var a alí quo ta para 0,38%, tenha pro pi ci a do esta nova cri se que ocor re no mer cado de ca pitais. Cumprimento V. Exª pelas reflexões
que está tra zen do à Casa.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB-RJ) – Agra de ço a V. Exª o apar te, es cla re cedor e inteligente em todos os seus as pec tos. V. Exª
an te ci pou algo que eu ia di zer ao fim do meu pro nunci a men to, que era exa ta men te a pre o cu pa ção com o
cres ci men to das ma ni fes ta ções de vi o lên cia e de crimi na li da de no País, es pe ci al men te nas gran des ci dades. Hoje, já não se pode nem pensar apenas nas
gran des ci da des, por que es sas ma ni fes ta ções co meçam a ocor rer de for ma ge ne ra li za da.
Não sou da que les, ab so lu ta men te, que as so ciam a criminalidade à po breza. Essa associação, às
ve zes, é fe i ta de ma ne i ra su per fi ci al e não tra duz uma
verdade. Não é necessariamente a situação de po breza de uma pessoa ou de um grupo que os in duzem à criminalidade, mas o sentimento de injustiça,
de per da, de que bra de va lo res tra di ci o na is da jus ti ça.
Quer di zer, os jo vens das fa mí li as ou gru pos ex clu ídos, aque les que têm al gu ma ca pa ci da de de ini ci a ti-
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va, alguma força de personalidade mais presente,
per ce bem, com ni ti dez, que essa so ci e da de não lhes
oferece nem mes mo a pos si bi li da de de vi ver dig namente. Olham para seus pais, seus parentes, seus
amigos mais ve lhos e vêem que to dos os ca mi nhos
es tão fe cha dos. Por ou tro lado, ob ser vam que há injustiça, que uma mi no ria cada vez mais se lo cu ple ta
den tro de um proces so de con cen tra ção de ren da e
de ri que za, mu i to mar ca do pela cor rup ção e pelo cinis mo. Evi den te men te, es ses jo vens fazem a op ção pela cri mi na li da de. Entre vi ver uma vida in digna por mu i tos anos e ter um mo men to de ri que za —
que corres pon de a uma as censão em ter mos de
dig ni da de — pelo pra zo de al guns a nos, até que sejam li qui da dos nes se pro ces so, eles põem a arma no
bol so e vão bus car sua fa tia de ren da por meio da criminalidade.
Quer di zer, não há li ga ção en tre po bre za e crimi na li da de, mas en tre in jus ti ça so ci al e per da dos valo res da jus ti ça e da fra ter ni da de en tre os se res huma nos e o cres ci men to da cri mi na li da de. E isso não
tem re tor no, a me nos que se re cu pe re um ve tor éti co
da nos sa so ci e da de que está per di do, por esse mode lo eco nô mi co que não leva em con ta va lo res hu manís ti cos, que se afir ma de uma ma ne i ra cí ni ca – o neo li be ra lis mo é cí ni co – e não pos sui a éti ca dos va lores tra di ci o na is. A éti ca do ne o li be ra lis mo é a da eficá cia, dos re sul ta dos ime di a tos. Na fi lo so fia do ne o libe ra lis mo o que im por ta é o cres ci men to da pro du ção
ma te ri al, sem qual quer con si de ra ção para com a distribuição dos fru tos do pro gres so, a ma ne i ra como a
sociedade vai-se arrumar para oferecer opor tu ni dades de vida dig na a to dos os ci da dãos.
Sr. Presidente, isso muito me pre o cu pa. To dos
os bra si le i ros es tão ex tre ma men te sen sí ve is a tal processo. E não vejo possibilidade de alteração desse
qua dro a me nos que a po lí ti ca eco nô mi ca go ver namental mude profundamente e re tomemos um pro ces so de cres ci men to vol ta do aos in te res ses dos brasi le i ros. É pre ci so aten tar para o fato de que o pro cesso de atendimento às demandas legítimas do povo
brasileiro im pli ca a am pli a ção de nos so mer ca do inter no.
Cre io que a ini ci a ti va do Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães tem mé ri to não ape nas, sob um pon to de
vis ta mo ral, por olhar a ques tão so ci al, a ques tão da
jus ti ça so ci al, mas tam bém pos sui o mé ri to de pro duzir uma am pli a ção do mer ca do in ter no que está in te ira men te es tag na do uma vez que a ren da se con centra numa de man da so fis ti ca da das eli tes do mi nan tes
que que rem cada vez mais pro du tos im por ta dos, enquan to a pro du ção para o aten di men to das ne ces si-
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dades fundamentais do povo vai ficando relegada a
um pla no se cun dá rio, ter ciá rio, qua ter ná rio...
Um pro ces so de re dis tri bu i ção deve ele var, também, o ní vel da de man da in ter na de co i sas sim ples
como tecidos, calçados, mo biliários, material para
cons tru ção ci vil, mo ra dia, ali men tos, co i sas que preci sam ser pro du zi das para o bra si le i ro e não ape nas
para a ex por ta ção.
Con cor do que a ex por ta ção seja im por tan te. O
Ministro da Agricultura assumiu di tando prioridade
para a ex por ta ção. Ela é im por tan te, por que es ta mos
su fo ca dos por uma cri se cam bi al, por uma de pen dência de ca pi ta is ex ter nos bru tal, na qual o pró prio Gover no afun dou o País. Então, há um es for ço de ex porta ção para cons tru ir um sal do cam bi al, mas isso nunca vai ser con se gui do.
O mer ca do ex por ta dor é mu i to mais di fí cil, porque as cor ren tes de co mér cio in ter na ci o nal são do minadas por empresas, por gru pos in ter na ci o na is que,
em ge ral, fe cham as por tas para pa í ses que não têm
par ti ci pa ção nes sas li nhas de co mér cio como o Brasil. Ade ma is, o pro te ci o nis mo exis te tam bém, os pa íses se pro te gem, e o Bra sil, a não ser nes se sus pi ro
de soberania que teve em relação à re a ção dos argen ti nos, se ren deu às im po si ções do Fun do Mo ne tário no pro ces so de aber tu ra in dis cri mi na da que le vou
a nos sa in dús tria a uma der ro ca da.
Pensar que vamos resolver nossos problemas
pela via das ex por ta ções é um so nho ina tin gí vel. Adema is, o que é im por tan te para se cons tru ir uma so ci eda de so li da men te es tru tu ra da – e es tru tu ra da em termos de justiça – é uma visão de prioridade para o
mercado interno, que este propósito redistributivista
tem como efe i to pro du zir.
De qual quer modo, Sr. Pre si den te, Srs. Se na dores, faço esse pronunciamento, neste fim de tarde,
mar ca do por esta pre o cu pa ção, acre di tan do que, daqui do Se na do, com a pro pos ta do Se na dor Anto nio
Car los Ma ga lhães, pos sa sur gir um mo vi men to de rebel dia em re la ção à po lí ti ca ofi ci al – evi den te men te, o
Go ver no Fer nan do Hen ri que não gos tou nada des sa
pro po si ção. Mas o que a pro pos ta en con trou de re ação po si ti va por par te dos Se na do res foi ani ma dor, e
es tou um pou co es pe ran ço so de que algo de bom venha a ocorrer; do contrário, será a expectativa de
agravamento da crise, agravamento sobre agra vamento.
E olhando para os nossos países vizinhos da
América do Sul, a nossa mente fica carregada de
maus pres sá gi os. Mas va mos cul ti var o lado po si ti vo,
va mos acre di tar que o Se na do, que esta Casa, pos sa
induzir uma reação que venha a quebrar a espi nha
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dor sal des sa con du ção ne o li be ral e que o Bra sil possa reverter a sua política econômica em favor dos
bra si le i ros, em fa vor da jus ti ça so ci al e do pro gres so,
da pro du ção – da pro du ção para os bra si le i ros -, que
é, em última análise, o que deve sus ten tar qual quer
economia.
Mu i tos obri ga do, Exce lên cia.
O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor José Edu ar do Du tra. (Pa u sa.)
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo Ca val can ti. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra.
(Pausa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Le o mar Qu in tani lha. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Jef fer son Pé res.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
(Pausa.)
Concedo a pa lavra ao Se nador Romeu Tuma.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Roberto Re quião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR. Pronun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.) –
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po esta tribuna para dar conta ao Senado da República e ao
País do teor da Car ta de Lon dri na, apro va da por um
con gres so do PMDB do Pa ra ná, com a par ti ci pa ção
de pra ti ca men te to das as re pre sen ta ções mu ni ci pa is
e a re pre sen ta ção de dez Esta dos bra si le i ros.
A car ta é a se guin te:
“Re u ni do em con gres so es ta du al no dia
31 de ju lho, na ci da de de Lon dri na, o PMDB
do Pa ra ná, com o apo io de com pa nhe i ros de
ou tros es ta dos que esta subs cre vem, di vul ga
para conhecimento de todo o Partido e da
Na ção a se guin te car ta:
O Bra sil vive hoje nos li mi tes da cri se. O
de sem pre go, a ina dim plên cia, a que bra de i ra,
o empobrecimento e a violência galopam
com sofreguidão e ul tra pas sam to dos os recor des ne ga ti vos. Não há fre i os para a destru i ção ne o li be ral.
A abertura do mercado brasileiro, uma
aber tu ra sem res tri ções, em um cur to es pa ço
de tempo, produziu efeitos devastadores. A
par dis so, as pri va ti za ções apres sa das, sus-
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pe i tas e ir res pon sá ve is e a sub mis são ab solu ta do País aos in te res ses eco nô mi cos multinacionais e ao capital especulativo le varam-nos a um quadro gravíssimo de de sindustrialização, desnacionalização e uma eli minação sem pre ce den tes de pos tos de traba lho.
É pro vá vel que nun ca, ao lon go da histó ria eco nô mi ca do País, ti vés se mos mo di fica ções tão rá pi das e ra di ca is na nos sa base
pro du ti va.
To dos os in di ca do res eco nô mi cos comprovam um considerável retrocesso. O pro du to in dus tri al re pre sen ta hoje me nos da meta de do PIB que re pre sen ta va em me a dos da
década passada. Segundo o IBGE, no final
do se gun do ano do Go ver no Fer nan do Hen rique Car do so, o nú me ro de tra ba lha do res indus tri a is já era qua se 40% me nor do que em
1989. Da dos da FIESP, por sua vez, re ve lam
que, de 1995 aos pri me i ros me ses de 1998,
mais de 400 mil tra ba lha do res in dus tri a is perde ram seus em pre gos, um re cuo pró xi mo de
20% no nú me ro de va gas no se tor.
Ao mes mo tem po, per to de 80% dos capi ta is en vol vi dos em fu sões e aqui si ções
no Bra sil, nos pri me i ros anos do Go ver no
Fer nan do Hen ri que, têm ori gem es tran ge -i
ra. Eles re pre sen ta vam ante ri or men te
ape nas 14%.
Tal vez o exem plo mais sig ni fi ca ti vo disso tudo seja o que acon te ceu com a in dús tria
de au to pe ças. Um dos se to res mais avan çados da in dús tria na ci o nal e já em fran co processo de internacionalização, dele não res tou pe dra so bre pe dra.
A aber tu ra, re a li za da sob o ar gu men to
de que o ex ces so de pro te ção le va va à ine ficiência e que era pre ciso mo der ni zar nos so
par que in dus tri al, tor nan do-o mais com pe ti tivo, provocou e continua provocando uma
que bra de i ra ge ne ra li za da.
As ati vidades agropecuárias também
não es ca pa ram des sa po lí ti ca des tru ti va. Foram-se os subsídios aos créditos agrícolas.
Congelou-se o preço mínimo. Cortaram-se
os créditos e os programas de assistência
téc ni ca. Escan ca ra ram-se as por tas para as
im por ta ções que, en tre ou tros pro du tos, li quida ram o tri go e o al go dão. No afã de man ter o
real so bre va lo ri za do sa cri fi ca ram a agri cul tura no patíbulo da estabilização, quei man do
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milhões de dólares na importação de arroz,
fe i jão, le i te, milho, tri go, al go dão e até mesmo água de coco.
Entre os resultados dessa política de
ter ra e agri cul tu ra ar ra sa das, te mos nú me ros
como es tes: nos úl ti mos anos, mais de 500
mil unidades produtivas rurais encerraram
suas atividades, jo gando nos centros ur banos, e mesmo nos acampamentos dos
sem-terra, mais de 5 milhões de pessoas.
Agricultores com terra foram obrigados a
aban do nar a ter ra por ab so lu ta fal ta de con dições para con ti nu ar sua ati vi da de.
E con ti nua a Car ta de Lon dri na do PMDB do Para ná e do PMDB de 10 Esta dos bra si le i ros:
A abertura, como instrumento de mo dernização que nos tor na ria, em bre ve tempo, uma potência econômica exportadora e
ge ra do ra de ba lan ços co mer ci a is su pe ra vi tári os, re ve lou-se uma tra pa ça. Estão aí as esta tís ti cas mos tran do que a ma i or par te dos inves ti men tos es tran ge i ros di ri gi ram-se ao se tor de ser vi ços ou a se to res vol ta dos para o
mer ca do in ter no.
Vítima dessa abertura criminosa e da
fal ta de uma po lí ti ca con se qüen te para o setor, mais de um quarto do parque industrial
brasileiro res ta oci o so. Uma oci o si da de que
sig ni fi ca US$250 bi lhões pa ra dos, em má quinas, tecnologias e instalações. Um in ves timen to já fe i to, ape nas à es pe ra de uma po lí tica in dus tri al sé ria, na ci o nal, para que pos sa
entrar em mo vimento, criando de imediato
mi lhões de em pre gos, ge ran do ren da, im postos e con su mo.
Mas não. Os nossos “modernizantes“
preferem subsidiar as empresas mais ricas
do mundo, as montadoras de automóveis.
Estão aí os R$700 milhões com que o
BNDES presenteia a Ford, mais os R$180
mi lhões anu a is de isen ção de im pos tos, para
tes te mu nhar a que pon to che ga mos.
O retrocesso pode ainda ser traduzido
por cál cu los como es tes: caso nas pró xi mas
dé ca das a eco no mia bra si le i ra cres ça 5% ao
ano, e a dos Estados Unidos mantenha as
suas taxas de crescimento, vamos precisar
de 70 anos para chegar onde es tão hoje os
ame ri ca nos. Cres cen do es ses mes mos 5%,
va mos pre ci sar de mais 15 anos para atin gir
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o ní vel de de sen vol vi men to que tí nha mos na
dé ca da de 80.
Enquanto o Go ver no faz o dis cur so da
“mo der ni za ção” a fim de que nos ajus te mos
aos avanços globais, enfrentamos a terrível
re a li da de do su ca te a men to e destruição das
uni ver si da des, a par de um ab so lu to des prezo pe los des ti nos de nos sa ciên cia e tec no logia. Até parece que vivemos uma cons pi ração con tra a pro du ção, aqui, de ciên cia e tecno lo gia, para que res te mos, todo e sem pre,
de pen den tes da pro du ção es tran ge i ra.
Ao mesmo tempo, avançam as me didas con tra a es co la pú bli ca e a gra tu i da de do
en si no. Como se vê, uma per ver sa com bi nação de “re for mas”, es ta bi li za ção a todo pre ço
e aber tu ra a toda pro va le vam à des tru i ção do
Esta do e da Na ção.
Os in di ca do res so ci a is acom pa nham os
indicadores econômicos. Fome, destruição,
desnutrição, doenças, violência, de sem prego, condições in fra-humanas de habitação,
analfabetismo, qualidade de vida abaixo do
minimamente desejável fazem parte da pa isa gem na ci o nal. A ex clu são leva a um de sespe ro tal que não se vê no ho ri zon te qual quer
rés tia de luz e de es pe ran ça.
A de ci são do Go ver no de se sub me ter
às po lí ti cas di ta das pelo FMI faz com que não
de va mos es pe rar um cres ci men to su pe ri or a
1% ao ano. Logo, uma in fi ni ta dis tân cia dos
índices que, a médio prazo, minorariam os
efe i tos ne fas tos do sub de sen vol vi men to. Temos aqui um novo recorde produzido por
este Go ver no tão pró di go em ba ter re cor des
ne ga ti vos: a con cen tra ção de ren das em nosso País, já an te ri or men te tão cru el, tor nou-se
sobre o Governo tucano-peefelista ainda
mais criminosa. O que julgávamos im pos sível, Fer nan do Hen ri que fez re a li da de.
Di an te des sa re a li da de, o que nos res ta
a fa zer como ci da dão bra si le i ros e como mi litan tes do PMDB? O nos so Par ti do, des de os
tem pos do MDB, sem pre se de fi niu pe los inte res ses po pu la res na ci o na is. Des de o nos so
pri me i ro pro gra ma ma ni fes ta mos com fir meza e co ra gem de que lado es tá va mos. Logo,
não podemos entender e concordar com as
po si ções do par ti do hoje na ci o nal men te. Não
temos nenhum ponto de contato, nenhu ma
concordância com este Governo e seu pro gra ma. Nada nos apro xi ma ou iden ti fi ca; pelo
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con trá rio, as po lí ti cas ne o li be ra is em exe cução se opõem ra di cal men te ao pro gra ma e à
ín do le pe e me de bis tas. Caso fôs se mos omissos com o que acon te ce com o País isso seria de extrema gravidade. Mas, se além da
omis são so mar mos a co ni vên cia en tão chega mos de fato a um pon to ex tre mo.
So mos a fa vor da de sin dus tri a li za ção e
desnacioinalização que arrasam o siste ma
pro du ti vo bra si le i ro? Não. Logo, nada te mos
a fa zer nes te Go ver no. So mos a fa vor do desem pre go em mas sa, que em po bre ce, avil ta
e hu mi lha mi lhões de tra ba lha do res bra si le iros? Não. Logo, nada temos a fazer neste
Go ver no. So mos a fa vor da sub mis são ir restri ta, ra di cal do País aos in te res ses do ca pi tal
multinacional? Não. Logo, nada te mos a fazer nes te Go ver no. So mos a fa vor da des tru ição da agri cul tu ra e do êxo do de mi lhões de
agricultores rumo às cidades por falta de fi nanciamento e apoio técnico? Não. Logo,
nada te mos a fa zer nes te Go ver no. So mos a
fa vor da po lí ti ca de so cor ro aos ban cos que,
até o mo men to, já que i mou mais de R$50 bilhões? Não. Logo, nada te mos a fa zer nes te
Go ver no. Se ría mos, en tão, a fa vor da que i ma
de R$5 bi lhões para sal var es pe cu la do res na
úl ti ma cri se do real? Não. Logo, nada te mos a
fa zer nes te Go ver no.
Por tan to, o PMDB deve ocu par o úni co
lu gar pos sí vel a um par ti do que não tra iu os
seus com pro mis sos com o povo bra si le i ro e a
Na ção bra si le i ra: a Opo si ção. Esse é o úni co
lado possível para homens e mulheres dig nos, que não se com pram e não se ven dem.
Nós, do PMDB do Pa ra ná e das se ções
re gi o na is do Par ti do, que subs cre ve mos esta
carta, dirigimo-nos à Di reção Nacional do
PMDB e aos demais diretórios estaduais
para que rom pam todo e qual quer laço que
man te nha o Par ti do vin cu la do às po lí ti cas neo li be ra is do go ver no co man da do por Fer nando Hen ri que Car do so.

natura do ex-Prefeito de Aracaju Jackson Barreto,
com a assinatura do nosso eterno Presidente Paes
de Andrade e com a assinatura do Presidente do
PMDB do Espí ri to San to, Mar ce li no Fra ga.

Esta car ta de Lon dri na foi apro va da à una ni mida de no Con gres so do PMDB do Pa ra ná e con ta com
a mi nha as si na tu ra, como Pre si den te da se ção re gi onal do PMDB do Pa ra ná, com a as si na tu ra de Jay me
Gi me nez, Pre si den te do PMDB de São Pa u lo, com a
as si na tu ra do Go ver na dor Ita mar Fran co, com a as sina tu ra do ex-Governador Ores tes Qu ér cia, com a assi na tu ra do ex-Deputado Ira nil do Pe re i ra, com a as si-

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Indús tria ver da de i ra men te na ci o nal.

É uma Car ta sé ria, que deve ser vir de ad ver tência aos pe e me de bis tas de todo o Bra sil, e dá a lar gada a um mo vi men to pela base, para que o Di re tó rio
Na ci o nal do PMDB mude a sua po si ção, que até agora tem sido omissa e complacente em relação aos
desmandos do Governo Federal. Nós discutimos o
pro je to do Se na dor Anto nio Car los, do im pos to para
aca bar com a po bre za, mas ca la mos quan do R$50 bilhões fo ram da dos de pre sen te a ban que i ros para resol ver os pro ble mas ca u sa dos pela sua in com pe tência e pela cor rup ção.
Está na hora de colocarmos o velho MDB de
guer ra na li nha, ao lado do povo, de onde nun ca deve ria ter sa í do em tro ca de car gos, de fa vo res, de li beração de emendas, apo iando um governo que está
des tru in do um pro je to na ci o nal de de sen vol vi men to.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor José Alen car.
O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Sr. Se nador Roberto Requião, so li ci tei este apar te para congra tu lar-me com V. Exª e com to dos aque les que se
re u ni ram em Lon dri na e que pro du zi ram essa Car ta.
Em primeiro lu gar, gostaria de dizer que concordo
com os ter mos dela. E digo mais, nun ca hou ve na história republicana, e pro vavelmente na His tória do
Bra sil, in clu in do o pe río do co lo ni al em que hou ve a
der ra ma, ma i or trans fe rên cia de ren da do se tor produ ti vo na ci o nal em be ne fí cio do sis te ma fi nan ce i ro
in ter na ci o nal, como está ocorrendo ago ra. O Go ver no tem sido in co e ren te quan do se tra ta de adoção de po lítica de impor ta ção, por que hou ve um
mo men to em que fo ram ofe re ci dos e fo ram da dos à
in dús tria au tomobilística, às mon tadoras, 70% de
pro te ção adu a ne i ra, re co nhe cen do que as mon tado ras pre ci sa vam de uma pro te ção de im pos to adua ne i ro igual a 70%. Ao mes mo tem po, ofe re ceu-se
à in dús tria de au to pe ças 2%.

O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Se na dor
José Alencar, a Presidência vai interrompê-lo para
pror ro gar a ses são por dez mi nu tos, a fim de que V.
Exª con clua o seu pen sa men to. Ain da fa la rá o Se nador Luiz Pon tes.
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O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Pois não,
Sr. Pre si den te, agra de ço a V. Exª. Já vou con clu ir. À
indústria de autopeças, que é a verdadeira indústria
nacional, ou melhor, era, foram dados 2% de pro teção adu a ne i ra, ou seja, fi cou des pro te gi da. E gran des
in dús tri as, como a Me tal Leve, a Fre i os Var ga e a Cofap foram desnacionalizadas, e as pequenas foram
dizimadas. Pois bem, não podemos concordar que
isso con ti nue no Bra sil. Então, pa ra le la men te a essa
pa la vra de apla u so e de con gra tu la ção, peço per missão a V. Exª, um dos or ga ni za do res des sa re u nião em
Lon dri na, e aos re pre sen tan tes dos dez Esta dos que
lá estiveram com o PMDB do Paraná, para que na
condição de Presidente do PMDB do meu Estado,
que é Mi nas Ge ra is, eu tam bém fir mas se essa Car ta.
Pen so que ela pode ofe re cer à Na ção bra si le i ra um
aler ta para que to me mos no vos ru mos. Meu ob je ti vo
não é der ru bar go ver nos; meu ob je ti vo é mu dar compor ta men tos. Meu ob je ti vo é ten tar mu dar o rumo da
eco no mia bra si le i ra, por que se nos man ti ver mos nessa eco no mia que paga es sas ta xas de ju ros, não te remos con di ções de re sol ver o pro ble ma que hoje afe ta
toda a Na ção bra si le i ra. Esta Casa está pre o cu pa da
em encontrar um meio de amenizar o problema da
pobreza nacional. Pois bem, Sr. Presidente, V. Exª
me per mi ta, é ape nas uma pa la vra para con clu ir. Se
não mu dar mos o rumo da eco no mia e re to mar mos o
desenvolvimento em todas as latitudes e longitudes
do Bra sil, em to dos os seus seg men tos, não te re mos
con di ções de aten der ao que é uma pre o cu pa ção de
todo bra si le i ro: o agravamento da pobreza. Termi no
agra de cen do o apar te que me foi con ce di do e so li citan do o di re i to de tam bém fir mar esta Car ta.

barbaridades e sacrifícios de populações cada vez
ma i o res. Então, te mos que trans for mar o nos so Par tido num partido de verdade, porque senão seremos
substituídos por caminhoneiros em movimentos po pulares. Os caminhoneiros de ram o exem plo, mas o
exem plo dos ca mi nho ne i ros só foi pos sí vel e a grande pa ra li sa ção só ocor reu em vir tu de da au sên cia abso lu ta da es tru tu ra ins ti tu ci o nal dos par ti dos po lí ti cos
bra si le i ros, que se per de na dis cus são das emen das,
dos fa vo res, das no me a ções de Mi nis té ri os, cu jos Ministros não têm poder que dobre uma esquina. E o
Con gres so Na ci o nal, as es tru tu ras par ti dá ri as, per didas nes se jogo par la men tar, nes sa re la ção in ces tu osa do Par la men to com o Go ver no, de i xa que as co isas acon te çam e que os mo vi men tos so ci a is, às vezes com vi o lên cia, ocu pem esse es pa ço que ins ti tu cio nal men te nos ca be ria, o es pa ço e a ta re fa de es tar
ao lado da po pu la ção.

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com o máximo pra zer, Se na dor José Alen car, re cebemos a assinatura de V. Exª no texto. Eu pes so almen te gos ta ria de ver a re nún cia do Pre si den te Fernan do Hen ri que Car do so, que se me afi gu ra como o
pi lo to de um avião que ti ves se bre vê para voar com
ins tru men tos e que, de re pen te, se fla gras se, se perce bes se sem vi si bi li da de al gu ma di an te de uma ne blina pro fun da. Fer nan do Hen ri que ima gi nou ter sem pre
o céu no ho ri zon te: a pro te ção do Fun do Inter na ci o nal
e do Presidente dos Estados Unidos. Mas hoje, na
pri me i ra di fi cul da de, per deu as con di ções de pi lo tar o
avião da so be ra nia na ci o nal e dos ob je ti vos na ci o na is
per ma nen tes. No en tan to, meu de se jo de que re nunci as se, uma vez que já não go ver na, para que go verno hou ves se, não será re a li za do com fa ci li da de. Além
das ati tu des ex tre ma men te im pa trió ti cas e li ge i ras, é
extremamente teimoso e se convenceu de que está
governando o País no destino certo, com todas as

O SR. LUIZ PONTES (PSDB – CE. Pro nun cia o
se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nado res, é das mais lou vá ve is a cam pa nha de sen vol vida pelo Mi nis té rio da Edu ca ção para a so ci e da de ficar mais aten ta à apli ca ção dos re cur sos do Fun do de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fun damen tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio (Fun def).

É preciso que se pare o Fernando Henri que
Cardoso. É preciso que se ponha um limite nesse
avan ço ne o li be ral que des trói o pro je to na ci o nal, e o
ins tru men to para isso, Se na dor José Alen car, o instrumento mais próprio, o instrumento disponível, o
instrumento mais forte, organizado no País inteiro,
em bo ra se mi pas si vo até ago ra, é o nos so ve lho MDB
de guer ra.
Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Con ce do
a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao no bre Se na dor Luiz Pontes, no pra zo que res ta da pror ro ga ção do Expe di en te.

Há ne ces si da de de um con tro le mais rí gi do, não
ape nas pelo Mi nis té rio da Edu ca ção, mas pe los Tribu na is de Con tas da União, dos Esta dos e dos Mu nicípios e pelo Ministério Pú blico, sobre a destinação
das ver bas de um dos pro gra mas mais re le van tes implan ta dos no Bra sil para me lho rar a qua li da de do ensi no pú bli co fun da men tal e do sa lá rio dos pro fes so res
municipais.
Sen ti mos que, nos úl ti mos dois anos, hou ve um
cres ci men to ex pres si vo do nú me ro de alu nos nas esco las de en si no fun da men tal ge ren ci a das pe los mu ni-
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cípios brasileiros, mos trando aí um dos principais
pon tos da lei que cri ou, em 1996, o Fun def.
O au men to no nú me ro de va gas foi pos si bi li ta do
pelo ma i or apor te de ver bas, dan do opor tu ni da de aos
mu ni cí pi os de ofe re ce rem mais sa las de au las para
es tu dan tes ca ren tes e, ao mes mo tem po, cri ar no vos
es tí mu los para os in te gran tes do ma gis té rio por meio
de uma po lí ti ca de sa lá ri os mais jus ta e mais hu ma nitária.
Simultaneamente ao êxito obtido nos dois pri meiros anos de funcionamento desse novo siste ma
de re pas se de re cur sos para o se tor edu ca ci o nal, surgi ram de nún ci as em vá ri os mu ni cí pi os bra si le i ros sobre possíveis irregularidades na aplicação dessas
verbas.
O aparecimento das denúncias é preocupante
di an te do mal ge ren ci a men to dos re cur sos por cen tenas de ad mi nis tra do res de ci da des bra si le i ras. Mu i tos
pre fe i tos, por má-fé ou de sin for ma ção, aca ba ram come ten do des li zes na apli ca ção dos re cur sos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
Fun da men tal e de Va lo ri za ção do Ma gis té rio, ca u sando sé ri os pre ju í zos à qua li da de do en si no e im pe dindo o pa ga men to de me lho res sa lá ri os aos pro fes sores.
É tris te sa ber que alu nos e pro fes so res, be ne ficiá ri os di re tos do pro je to, não es tão re ce ben do os devi dos be ne fí ci os que che ga ram com a im plan ta ção do
Fundef.
A boa-fé do Go ver no Fe de ral, ao ins ti tu ir um instru men to de re per cus são tão po si ti va so bre a qua li dade do en si no fun da men tal, vê-se bur la da pela fal ta de
zelo de gestores mu ni ci pa is na apli ca ção dos re cursos pú bli cos.
Uma das prin ci pa is dis tor ções na apli ca ção das
ver bas do Fun def é a re a li za ção de cur sos de ca pa cita ção, qua li fi ca ção e tre i na men to de pro fes so res minis tra dos por em pre sas pou co ca pa ci ta das para esse
fim. Empre sas e cur sos que se quer dis põem de re gistro no Conselho Fe de ral e nos con se lhos es ta du a is
de Edu ca ção. Por de sin for ma ção, mu i tos pre fe i tos retiraram dinheiro dessa verba para as despesas com
outras áreas da administração mu nicipal, gerando
uma atec nia na pres ta ção de con tas.
O que chama mes mo a aten ção é o vo lu me finan ce i ro des ti na do ao pa ga men to dos cur sos de tre inamento para professores le igos. Torna-se urgente
que o Mi nis tro da Edu ca ção, Pa u lo Re na to de Sou za,
ao anun ci ar o lan ça men to da cam pa nha na ci o nal de
pre ser va ção do Fun def, apre sen te pa râ me tros de valo res que de vem ser des ti na dos à re mu ne ra ção dos
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cursos responsáveis pelo treinamento dos in te grantes do ma gis té rio mu ni ci pal.
A nos sa ma i or pre o cu pa ção é no sen ti do de serem pre ser va dos os be ne fí ci os des se re le van te pro jeto edu ca ci o nal para pro fes so res e es tu dan tes ca rentes da rede de en si no fun da men tal nos mais de 5.500
Mu ni cí pi os bra si le i ros. Para isso, Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, dei entrada em um projeto de lei
propondo a al teração da Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, que cri ou o Fun do de Ma nu ten ção e
De sen vol vi men to do Ensi no Fun da men tal e Va lo ri zação do Ma gis té rio.
Estou pro pon do o aper fe i ço a men to des sa le gislação por meio de uma modificação ao art. 7º que
pas sa a ter, em sua re da ção, a obri ga to ri e da de de as
pre fe i tu ras con tra ta rem cur sos de ca pa ci ta ção e tre ina men to de pro fes so res le i gos a ins ti tu i ções pú bli cas
de ní vel su pe ri or.
Essa pro pos ta pode le van tar um ques ti o na mento: ha ve rá nú me ro su fi ci en te de mes tres para mi nistrar as au las para pro fes so res le i gos em vá ri os Mu nicí pi os? É opor tu no se le van tar esse ques ti o na men to
porque, com base nes sas dis cus sões, po dem sur gir
ou tras so lu ções para os pro ble mas em ques tão.
Se não há quadro su ficiente de professores
para essa fi na li da de, as uni ver si da des po de rão chamar es tu dan tes dos seus pró pri os cur sos, que es tejam no quin to ou sex to se mes tre, para mi nis tra rem as
au las de tre i na men to dos pro fes so res da rede mu ni cipal de en si no.
Esses es tu dan tes po de ri am re ce ber uma re mune ra ção – em sis te ma de bol sa, por meio dos con vêni os en tre uni ver si da des e pre fe i tu ras por in ter mé dio
do Fundef. Além de encontrarmos solução para os
problemas surgidos com os cursos de capacitação,
es ta ría mos, tam bém, cri an do es tí mu los para os es tudan tes uni ver si tá ri os que se pre pa ram para de i xar os
ban cos uni ver si tá ri os à pro cu ra do mer ca do de tra balho.
Tor na-se tam bém obri ga tó ria a in di ca ção de repre sen tan tes do Tri bu nal de Con tas dos Mu ni cí pi os,
da Se cre ta ria de Edu ca ção do Esta do, do Mi nis té rio
Pú bli co es ta du al e Se cre ta ria Mu ni ci pal de Edu ca ção
para acompanhamento dos cursos ministrados aos
professores leigos. A presença de representantes
dessas ins ti tu i ções dará mais transparência sobre a
qua li da de dos cur sos e evi ta rá tam bém a ma trí cu la de
alunos fantasmas, o que se constatou nos últimos
me ses em al guns mu ni cí pi os bra si le i ros.
Qu e re mos avan çar nes se de ba te: ou tro pro je to
que es ta mos ela bo ran do e es tu dan do re fe re-se à mudança dos critérios de distribuição dos recursos do
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Fun def. Em vez dos cri té ri os atu a is, pre ci sa mos abrir
uma dis cus são, atra vés de pro je to, para a dis tri bu i ção
dos recursos ser proporcional ao número de anal fabe tos de cada mu ni cí pio. Com essa me di da, po de remos ter reduzido de maneira drástica o número de
anal fa be tos nos mu ni cí pi os bra si le i ros.
Com essas alterações, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se na do res, es pe ra mos aper fe i ço ar ain da mais a
Lei nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996, para ver
no vos fru tos na apli ca ção nas ver bas do Fun def, um
dos programas, repito, mais importantes criados na
área edu ca ci o nal do nos so País, prin ci pal men te para
o Nordeste brasileiro, que vem resgatar a cidadania
de todo o povo bra si le i ro.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi) – Não há
mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Romero
Jucá e Iris Re zen de en vi a ram dis cur sos à Mesa para
se rem pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do
Re gi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB–CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Programa das
Na ções Uni das para o De sen vol vi men to – Pnud – divul gou há pou cas se ma nas o Re la tó rio de De sen volvi men to Hu ma no ba se a do nos da dos de 1997. Des de
há al gum tem po ve nho acom pa nhan do esse re la tó rio
que, creio, traz algumas contribuições substantivas
ao de ba te so bre as po lí ti cas so ci a is a se rem ado tadas. Re le vo des se re la tó rio o seu ca rá ter de es tar volta do para o “de sen vol vi men to hu ma no”, o que sig ni fica um avanço no modo de ver o desenvolvimento,
pois, no pas sa do, pre do mi na vam cri té ri os de “de senvol vi men to eco nô mi co” ou de “de sen vol vi men to so cial”, menos centrados na pessoa. Estar centrado na
pes soa é, pois, o me lhor des se re la tó rio.
Gos ta ria de pas sar ao lar go da dis cus são so bre
me lhor ou pior co lo ca ção do Bra sil no Re la tó rio, pois
se tra ta de uma mu dan ça na me di da e não uma mudança no País. Ou seja, mudou a lente, o modo de
ver, o je i to de en ca rar os da dos.
Como to dos sa bem, são três os prin ci pa is fa tores do IDH: po der de com pra, sa ú de e edu ca ção. Foi
jus ta men te no item so bre a ren da que o ín di ce do Brasil de cres ceu, de 0,94 ano pas sa do para 0,70, este
ano, se gun do a nova me to do lo gia ado ta da. No cál culo, com pa ra-se a ren da per ca pi ta anu al do país com
a ren da per ca pi ta mun di al, que este ano é de US$
6.332,00. O peso do cres ci men to des sa ren da é di fe-
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ren te para cada país, de acor do com os be ne fí ci os recebidos pela população. Por exemplo, se dobrar a
ren da per ca pi ta anu al de Ser ra Leoa, que é de US$
410,00, haverá uma sensível melhora na qualidade
de vida de seus ha bi tan tes; mas o mes mo efe i to não
ocor re rá em Lu xem bur go, cuja ren da per ca pi ta ul trapas sa os US$ 30.000,00.
Mas o im por tan te é no tar que, numa me to do logia ou nou tra, hou ve avan ço de dois pon tos na co loca ção do Bra sil. Pela me to do lo gia que vi go ra va até o
ano pas sa do, o Bra sil pu la ria do 62º para o 60º lu gar;
na nova, es ta ria em 81º, ano pas sa do, e em 79º este
ano.
Não obstante essa melhoria, o Brasil continua
sen do um país com uma dis tri bu i ção de ren da mu i to
desigual. Aqui, os 20% mais ricos detêm 63,4% da
renda, enquanto que os 20% mais pobres, ape nas
2,5%. Esse é um índice de desigualdade ma ior do
que o de vi zi nhos nos sos, como Uru guai e Peru.
Essa desigualdade, por sinal, não ocorre ape nas no Bra sil. O re la tó rio de nun cia a cres cen te concen tra ção de ren da em todo o mun do. Em 1960, a rela ção de con cen tra ção de ren da en tre os 20% mais ricos e os 20% mais pobres era de 30 para 1; já em
1997, essa desigualdade pulou para uma proporção
de 74 para 1.
O relatório engloba 174 países; em primeiro
está o Canadá, com um IDH (Índice de De sen vol vimento Humano) de 0,932; em último, Serra Leoa,
com 0,254; o Bra sil se si tua no 79º, com um IDH de
0,739. Os que se si tu am aci ma de 0,8 são os con si dera dos de de sen vol vi men to su pe ri or, e so mam 45 pa íses; os de desenvolvimento mé dio, como o Brasil,
são 94 na ções; en tre os de de sen vol vi men to hu ma no
in fe ri or, en con tra mos 35 pa í ses.
Entre nós, con ti nua pu xan do para ba i xo o nos so
IDH a ba i xa qua li da de de vida da po pu la ção no item
sa ú de, pois no que si to edu ca ção ti ve mos uma pe quena me lho ra. Mas na sa ú de, em um ano, ti ve mos o aumen to de ex pec ta ti va de vida de ape nas dois me ses,
o que é pouco, se comparado ao avan ço al can ça do
por ou tros pa í ses no mes mo pe río do. Tam bém con tribuem para a ba i xa pon tu a ção na ques tão sa ú de, as
mor tes vi o len tas de jo vens e a com bi na ção de mor talidade, ainda alta, por doenças infecciosas com au mento das do en ças tí pi cas de pa í ses ri cos, como o
cân cer e o in far to.
O nos so avan ço no ranking do IDH tem se dado
de ma ne i ra de si gual; na dé ca da de 70 ele che gou a
avan çar um pon to por ano; nos pri me i ros cin co anos
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da dé ca da de oi ten ta, cres ceu me nos de meio pon to
por ano (0,44%); en tre 1985 e 1995, pou co mais de
meio ponto (0,6%); de 1995 a 1997, nosso cres cimen to tem sido de 0,75% ao ano, o me lhor de sem penho dos úl ti mos anos.
Entretanto, devemos sem pre perseguir a me lho ria de con di ções de vida de nos sa po pu la ção; não
para au men tar o nos so IDH, pois esse é ape nas um
índice; a questão é de justiça social. A questão da
me lho ria da qua li da de de vida se tor na mais di fí cil, no
entanto, quando ava li a mos o mo vi men to mun di al. A
cha ma da glo ba li za ção, como bem de fi niu o Pre si dente Fer nan do Hen ri que Car do so, tem-se dado de mane i ra as si mé tri ca; que quer di zer isso? Que a glo ba liza ção be ne fi cia uns pou cos, em de tri men to de mu itos.
Ve ja mos a dis tri bu i ção de ren da no glo bo: 20%
da po pu la ção mun di al que vive nos pa í ses de ren da
mais ele va da con cen tra o se guin te:
– 86% do PIB mun di al;
– 82% das ex por ta ções mun di a is;
– 68% do in ves ti men to di re to es tran ge i ro di ri gido à pro du ção;
– 74% das li nhas te le fô ni cas;
– 91% dos usuá ri os da Inter net.
Tal as si me tria le vou os téc ni cos do Pnud a sugerirem a instituição de uma espécie de governo
mun di al. Esse “go ver no mun di al” in clu i ria:
– um ban co cen tral mun di al, ca paz de fun ci o nar
como emprestador de última instância para países
em di fi cul da de;
– tam bém a cri a ção de um em pres ta dor de úl tima ins tân cia para os in di ví du os, como com ple men to
dos pa co tes fi nan ce i ros de aju da a pa í ses;
– um im pos to bit sobre as co mu ni ca ções on
line, para fi nan ci ar ma i or aces so dos mais po bres às
mo der nas tec no lo gi as;
– de fi ni ção de có di gos de con du ta para mul ti naci o na is para sal va guar dar os in te res ses dos tra ba lhadores;
– cri a ção de um G-20, com pre sen ça de 10 pa íses in dus tri a li za dos e 10 pa í ses em de sen vol vi men to,
além de re pre sen tan tes da so ci e da de ci vil; esse G-20
serviria de contraponto ao G-7, grupo dos 7 países
mais in dus tri a li za dos;
– ne go ci a ções em tor no da pro pri e da de in dustri al e a emis são de ga ses car bô ni cos; como ma ne i ra
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de preservar o meio ambiente, fazer com que haja
uma “socialização” das patentes (de posse dos pa íses mais desenvolvidos) pro por ci o nal à emissão de
gás car bô ni co (tam bém fe i ta por es ses pa í ses).
Um re la tó rio como esse não tem po der ne nhum
so bre a re a li da de. É, no má xi mo, um ins tan tâ neo da
realidade. E uma fotografia é para ser vista. Desse
pon to de vis ta, não é pos sí vel fa zer re to ques no re trato. Entre tan to, é pos sí vel mu dar a re a li da de da que les
que estão no retrato. E creio que esse é o grande
com pro mis so do Go ver no Fer nan do Hen ri que Car doso, e con ti nu a rá sen do nos pró xi mos anos, de modo a
que pos sa mos au men tar as ta xas de ma trí cu la, para
que os bra si le i ros au men tem, por in ter mé dio da educa ção, suas pos si bi li da des de cres ci men to pro fis si onal, e financeiro. E mais que aumentar as taxas de
ma trí cu la, dar con di ções para a per ma nên cia des sas
cri an ças e jo vens na es co la.
Quanto à saúde, em bora te nha sido grande o
com pro mis so des te go ver no com sua me lho ra, é preciso que se continue in vestindo na publicização do
sis te ma de sa ú de; que a as sis tên cia uni ver sal seja alcan ça da, no ca mi nho que vem sen do tri lha do.
Já o ter ce i ro item do re la tó rio, o po der de compra, de pen de de mu i tas va riá ve is, en tre elas o em prego, que é ob je to de pre o cu pa ção de nos so Exe cu ti vo.
De qual quer modo, lou vo a pu bli ca ção do re la tório, esperando que ele sirva a nós, Parlamentares,
aos técnicos e di rigentes do Executivo e, prin ci palmente, à sociedade civil: aos sindicatos, Orga ni zações Não-Governamentais, en ti da des de clas se, associações de moradores, am bientalistas, co o pe ra tivistas, educadores, artistas, profissionais liberais. A
so ci e da de é sem pre ma i or que o go ver no. Pela pressão, luta e perseverança desses segmentos, este
País avan çou mu i to nos úl ti mos anos; sa í mos de um
regime ditatorial para uma democracia re pre sen ta tiva; sa í mos de um ma ras mo de par ti ci pa ção para movimentos sociais atuantes; saímos de um proces so
in fla ci o ná rio para uma eco no mia mo ne ta ri a men te esta bi li za da; cre io que, da qui para a fren te, as me lho rias no desenvolvimento humano continuam de penden do des sa for ça da so ci e da de, pois é a ser vi ço das
pessoas que compõem essa sociedade que está o
Estado. E qualquer ini ci a ti va do Estado deve ser na
di re ção da me lho ria do de sen vol vi men to hu ma no.
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o trabalho infantil,
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neste final de sé culo, é considerado um verdadeiro
flagelo so cial, que cresce na mes ma pro porção em
que aumentam a miséria e o desemprego em um
gran de nú me ro de pa í ses, prin ci pal men te no Ter ce i ro
Mun do.
A con de na ção ao tra ba lho in fan til é pra ti ca mente uma una ni mi da de, nos dias de hoje. Pro cla ma-se
que é in jus to e de su ma no jo gar so bre os om bros de
mi lhões de cri an ças o far do de con tri bu ir para o susten to de suas fa mí li as, de i xan do de ir à es co la e ten do
definitivamente comprometido seu desenvolvimento
fí si co, emo ci o nal, in te lec tu al e so ci al.
Srªs e Srs. Se na do res, nes te fi nal de mi lê nio, o
combate ao trabalho infantil, sem dúvida alguma,
pas sa a in te grar a agen da de pri o ri da des dos go vernos, em ní vel mun di al. Su ce dem-se os even tos com o
objetivo de discutir e adotar medidas para dar um
bas ta e en con trar so lu ções para esse gra ve pro blema.
Em abril des te ano, re a li zou-se, em São Pa u lo,
o 15º Con gres so Mun di al so bre Se gu ran ça e Sa ú de
no Tra ba lho, pro mo vi do pela Orga ni za ção Inter na ci onal do Tra ba lho – OIT. Du ran te o en con tro, que re u niu
cerca de 3 mil pessoas pro venientes de 76 países,
for mas de com ba te à ex plo ra ção do tra ba lho de cri anças e ado les cen tes fo ram, pela pri me i ra vez, de ba tidas em ses são ex clu si va.
Nes te mês de ju nho, en tre os dias 1º e 17, re a lizou-se em Ge ne bra, na Su í ça, a 87ª (oc to gé si ma séti ma) Con fe rên cia Inter na ci o nal do Tra ba lho, pro movi da pela OIT. Este im por tan te even to tra tou de vá ri os
temas de interesse social e colocou em destaque o
pro ble ma do tra ba lho in fan til, dele re sul tan do, por decisão unânime, uma nova convenção mundial, a de
número 182, tendo por objetivo combater as piores
for mas de ex plo ra ção do tra ba lho de cri an ças.
O Diretor-Geral da OIT, Juan Somavia, des tacou o fato de ter sido ado ta da uma Con ven ção con side ra da his tó ri ca em relação ao trabalho infantil. Ela
se apli ca a to das as pes so as me no res de 18 anos e
exi ge que se jam to ma das “me di das ime di a tas e efi cazes para ga ran tir a in ter di ção e a eli mi na ção das pi ores for mas de tra ba lho in fan til.”
Sr. Pre si den te, a Con ven ção nº 182 da OIT consi de ra como pi o res for mas de ex plo ra ção do tra ba lho
in fan til a es cra vi dão, a pros ti tu i ção, a por no gra fia e a
uti li za ção de cri an ças e jo vens em ati vi da des mi li tares. A Recomendação que a acompanha exorta os
Esta dos que a ra ti fi ca rem a con si de rar es sas qua tro
for mas como cri mes, ado tan do san ções pe na is contra os cul pa dos.
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Para So ma via, com esta Con ven ção, pas sam a
existir os meios de se trans for mar a er ra di ca ção do
tra ba lho in fan til em ca u sa mun di al, dan do um bas ta a
essa ex plo ra ção in jus ta e de gra dan te.
Srªs e Srs. Senadores, o trabalho infantil vem
crescendo principalmente por causa da recessão
eco nô mi ca. De sem pre go e que da de po der aqui si ti vo
têm le va do mu i tos pais a es ti mu la rem ou a obri ga rem
seus filhos a trabalhar para aumentar o orçamento
do més ti co.
A OIT cal cu la que, nos pa í ses em de sen vol vimen to, cer ca de 250 mi lhões de me no res, com ida de
entre 5 e 14 anos, exercem algum tipo de atividade
re mu ne ra da e cer ca de 50 ou 60 mi lhões des sas crian ças tra ba lham em con di ções que po dem ser con side ra das pe ri go sas.
A OIT estima que apro xi ma da men te a meta de
dessas crianças exercem atividades caracterizadas
como de ex plo ra ção, tra ba lhan do en tre 10 e 12 ho ras
diárias, às vezes em am bientes e condições in sa lubres e ar ris ca das, exer cen do ati vi da des ina de qua das
para sua cons ti tu i ção fí si ca e psí qui ca.
Sr. Pre si den te, em re la ção ao Bra sil, as es ta tísticas são dis crepantes. Segundo matéria publicada
pelo jor nal Cor re io Bra zi li en se de 15 de abril pas sado, in ti tu la da Ação mundial contra trabalho infantil,
ninguém sabe ao certo quantas crianças e ado lescen tes tra ba lham em nos so País. Pes qui sas do Institu to Bra si le i ro de Ge o gra fia e Esta tís ti ca – IBGE e do
Fun do das Na ções Uni das para a Infân cia – UNICEF
apon tam que cer ca de 1 mi lhão e 300 mil me no res de
14 anos exercem atividade remunerada. Já as es tima ti vas da OIT apre sen tam um nú me ro bem ma i or:
cer ca de 3 mi lhões e 200 mil.
Di ver gên ci as à par te, cum pre des ta car que somos um dos cam peões do tra ba lho in fan til na Amé rica La ti na. O Ha i ti é o pri me i ro da lis ta, com 25,5% e o
Bra sil apa re ce com o per cen tu al de 16,2%, em si tu ação de em pa te com a Gu a te ma la e a Re pú bli ca Do mini ca na.
Se considerarmos a participação das crianças
na Po pu la ção Eco no mi ca men te Ati va – PEA, cons tata re mos que as nos sas cri an ças de 5 a 9 anos re presen tam 0,4% e as de 10 a 14 anos 4,8% do to tal de 74
mi lhões de bra si le i ros que com põem esse uni ver so.
De acordo com as estimativas oficiais sobre a
dis tri bu i ção do tra ba lho in fan til em nos so País, a ma ior parte de nossas cri anças e adolescentes tra balham em ati vi da des agrí co las.
Na Re gião Nor te, tra ba lham nas cul tu ras de milho, al go dão, ca cau e café; na me ta lur gia; ou pres tan-
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do ser vi ços em ma de i re i ras, açou gues e pa ni fi ca doras.
Na Re gião Nor des te, tra ba lham na cul tu ra de laran ja, si sal, cana de açú car; nas sa li nas; nas ce râ micas e nas pe dre i ras; na cata de lixo; ou pres tan do serviços ur ba nos como em pa co ta dor, car re ga dor, e outros.
Na Re gião Cen tro-Oeste, tra ba lham na cul tu ra
de me lan cia, alho, man di o ca, to ma te, ba na na, go i aba; nos se rin ga is; nas pe dre i ras e car vo a ri as; nas ofici nas me câ ni cas; na cata de lixo; nos ser vi ços ur banos.
Na Região Su deste, trabalham na cultura do
alho, tomate, milho, algodão, amen do im; fa bri ca ção
de louça; pedreiras; avicultura; transporte de lenha;
con fec ção; e in dús tria plás ti ca.
Na Re gião Sul, tra ba lham na ce râ mi ca; cul tu ra
do fumo; extração de ametista; cristaleria; pedreira;
construção civil; montagem de produtos em pe quenas in dús tri as; co lhe i ta de alho e maçã; cul tu ras agríco las; e ser vi ços ge ra is ur ba nos.
Srªs e Srs. Se na do res, os es tu di o sos des sa re ali da de em nos so País con si de ram que o tra ba lho infan til é um pro ble ma não só do Go ver no, ou dos empre ga do res que con tra tam esse tipo de mão-de-obra.
Para eles, a exploração conta com a conivência da
pró pria so ci e da de.
Para er ra di car esse gra ve pro ble ma são ne cessá ri as vá ri as ini ci a ti vas, tais como dar condições às
fa mí li as de so bre vi ve rem sem a aju da das cri an ças,
conscientizando-as da ne ces si da de de man ter os filhos na es co la, para que pos sam ter me lho res opor tuni da des na vida.
Ao encerrar meu pronunciamento, quero fazer
um apelo às Autoridades brasileiras para que ra ti fiquem a Con ven ção nº 182 da OIT e pro te jam as nossas cri an ças, afas tan do-as do tra ba lho e di re ci o nando-as para as es co las. Pre pa ran do suas fu tu ras ge rações, o Bra sil terá, se gu ra men te, um ama nhã me lhor.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB – GO) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, ocu po com pe sar a tribu na nes ta tar de de hoje para re gis trar o fa le ci men to
de um importante homem público que muito dig ni ficou o Esta do de Go iás e o seu povo. Tra ta-se do emérito professor José Eduardo Silva Nascimento,
ex-vereador por Go iâ nia e ex-deputado es ta du al, personagem que exerceu a po lítica com paixão, co ra-

364

gem e co e rên cia, sem pre de di ca do à ca u sa dos mais
sim ples e dos mais hu mil des.
A mor te do ex-deputado José Edu ar do nos como ve pro fun da men te. Go iás so fre uma per da ir re pará vel e de i xa de ter no seu con ví vio um ver da de i ro entusiasta da vida pública, um professor que soube
como nin guém de fen der com bra vu ra e de ter mi na ção
as suas idéi as, bus can do con tri bu ir de ma ne i ra de cisi va para a pros pe ri da de e o bem-estar de to dos.
O re gis tro que faço nes ta Tri bu na tem para mim
um sig ni fi ca do mu ito especial. José Eduardo foi um
fraternal amigo e um companheiro de muitas jor nadas. Estivemos juntos em diversos embates his tó ricos, atu an do ao lado do povo em suas lu tas, abrin do
ca mi nhos e em pre en den do inú me ras con quis tas que
em mu i to co la bo ra ram no de sen vol vi men to de Go iás.
Pro fes sor com lar ga tra di ção no pro ces so educacional de Goiás, José Eduardo fez do ensino um
ins tru men to per ma nen te de de fe sa da vida e da jus tiça so ci al. Sua pre sen ça mar can te nas co mu ni da des
em que atuou lhe valeu o re conhecimento público,
sendo ele i to ve re a dor por Goiânia por cinco man datos, sem pre com vo ta ções ex pres si vas.
Na Câ ma ra Mu ni ci pal de Go iâ nia, sua atu a ção
foi destacada. José Eduardo era uma voz ativa em
ple ná rio, um de ba te dor in can sá vel, ho mem de idéi as
mar can tes que ja ma is abria mão dos in te res ses ma io res de seu povo. Po lê mi co, ao mes mo tem po sou be
como nin guém exer cer o diá lo go e al can çar ben fe i tori as para os se to res que re pre sen ta va.
Essa atu a ção vi bran te e de ter mi na da lhe va leu
mais uma vez o reconhecimento público, ocupando
as fun ções de de pu ta do es ta du al, man ten do a mesma fi bra e a mes ma co e rên cia que lhe pro por ci o naram um lu gar de des ta que no Par la men to go i a no.
Dotado de grande in teligência política, José
Eduardo deixa como exemplo a garra e vontade de
fa zer e de re a li zar, man ten do uma sin to nia pro fun da
com o povo mais po bre, tra ba lhan do in ces san te mente no com ba te à mi sé ria e lu tan do pela de mo cra ti zação do sa ber edu ca ci o nal.
Defensor incansável dos mais necessitados,
pos su i dor de uma cul tu ra in ve já vel, José Edu ar do dei xa uma le gião de ami gos e ad mi ra do res, to dos eternamente gratos por tudo que fez por Goiás e pelo
Brasil.
José Eduardo Silva Nascimento inscreveu seu
nome na his tó ria de Go iás e será lem bra do pela sua
bra vu ra e gran de sen so hu ma nis ta. Nes ta Tri bu na do
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Se na do, por tan to, pres ta mos uma jus ta ho me na gem
a um professor que soube dignificar a profissão e
abra çar a po lí ti ca com éti ca, dig ni da de e hon ra dez.
Mu i to obri ga do.
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(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para esta data).
–4–

O SR. PRESIDENTE (Blairo Maggi) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, lem bran do as Sras. e os Srs. Senadores,
que constará da sessão deliberativa ordinária de
ama nhã, a re a li zar-se às 10 ho ras, a se guin te:
–1–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 12, DE 1997
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Lei da
Câmara nº 12, de 1997 (nº 982/95, na Casa de ori gem), que acres cen ta dis po si ti vo à Lei nº 6.494, de 7
de de zem bro de 1977, que dis põe so bre os es tá gi os
de es tu dan tes, al te ra da pela Lei nº 8.859, de 23 de
mar ço de 1994, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 300, de 1999, da Comis são de Edu ca ção, com a Emen da nº 1-CE (subs titutivo), que oferece, Relatora: Se na do ra Emi lia Fer nandes.
–2–
REQUERIMENTO Nº 230, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
230, de 1999, do Se na dor Gil vam Bor ges, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam sobre as campanhas publicitárias das empresas fa bricantes de cigarro e de bebidas al coólicas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da,
tam bém, a de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para esta data).
–3–
REQUERIMENTO Nº 231, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
231, de 1999, do Se na dor Gil vam Bor ges, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam sobre as campanhas publicitárias das empresas fa bricantes de cigarro e de bebidas al coólicas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da,
tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.

REQUERIMENTO Nº 232, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
232, de 1999, do Se na dor Ro me ro Jucá, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam sobre as campanhas publicitárias das empresas fa bricantes de cigarro e de bebidas al coólicas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da,
tam bém, a de Assun tos Eco nô mi cos.
(A ma té ria cons tou da Ordem do Dia da Ses são
De li be ra ti va Ordi ná ria do dia 26 de maio, quan do teve
sua vo ta ção adi a da para esta data).
–5–
REQUERIMENTO Nº 273, DE 1999
Votação, em turno único, do Requerimento nº
273 de 1999, do Se na dor Artur da Tá vo la, so li ci tan do,
nos ter mos re gi men ta is, que so bre os Pro je tos de Lei
do Se na do nºs 63, 97 e 159, de 1999, que ver sam sobre as campanhas publicitárias das empresas fa bricantes de cigarro e de bebidas al coólicas, além da
Co mis são cons tan te do des pa cho ini ci al, seja ou vi da,
tam bém, a de Edu ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Bla i ro Mag gi) – Está encer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 50
minutos.)
(OS 15763/99)
_____________

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. SENADOR JOSÉ ALENCAR, NA
SESSÃO ORDINÁRIA DE 3-8-99, QUE,
RETIRADO
PARA
REVISÃO
PELO
ORADOR, SE PUBLICA NA PRESENTE
SESSÃO.
O SR. PRESIDENTE (Luiz Pontes) – Por ces são do Se na dor José Edu ar do Du tra, con ce do a pa lavra ao Se na dor José Alen car.
A Pre si dên cia co mu ni ca ao no bre Se na dor que
V. Exª dis põe ape nas de 35 mi nu tos.
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O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG. Pro nuncia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, agra de ço.
Pro va vel men te eu pre ci se ape nas de dez mi nu tos.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, ve nho a
esta tribuna trazer um problema de certa urgência.
Trata-se desse episódio, des se affair do Mercosul,
resultante das me didas tomadas pela Argentina de
sal va guar da na im por ta ção de pro du tos bra si le i ros.
A Re so lu ção nº 911 foi ob je to de de ci são do Presi den te ar gen ti no, que, na vi si ta a Bra sí lia, re ti rou os
efe i tos da Re so lu ção. Entre tan to, há ain da pro ble mas
a se rem tra ta dos com aque le País, nos so par ce i ro no
Mer co sul, e que pre ci sam ser ob je to de ob ser va ção
aten ta do Go ver no bra si le i ro.
Gostaria de aplaudir o Go verno brasileiro pelo
endurecimento. Re firo-me especialmente à posição
ado ta da pelo Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, Fe lipe Lam pre ia, e ao po si ci o na men to do Mi nis tro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Clóvis Car valho, que não ace i ta ram – e não po de ri am ace i tar – a
po si ção ar gen ti na uni la te ral, que des res pe i ta o Acordo que cria o Mercosul, cuja exis tên cia foi pos ta em
risco.
Ve nho, por tan to, aqui di zer a to dos os com panheiros da Casa e ao Brasil in teiro que precisamos
aprender a defender nosso mercado. As condições
ma cro e co nô mi cas da Argen ti na são me lho res que as
do Bra sil. A Argen ti na tem, hoje, uma dí vi da ex ter na
lí qui da to tal de cer ca de US$100 bi lhões, ro la da a um
prazo de dez anos, com taxas de li bor de 11/16, o
que re pre sen ta me nos de sete por cen to ao ano; enquan to a nos sa dí vi da, que re pre sen ta 50% do PIB, é
ro la da a um pra zo cur to, com ta xas, que va ri am en tre
20%, 25%, 30% e até 40% em determinadas oca siões, hoje fi xa das em 19,5%.
Vamos admitir que prevaleça a taxa média de
20% para este ano – e será mu i to mais. Ain da as sim,
isso re pre sen ta ria 10% do PIB ape nas de des pe sas
fi nan ce i ras. E a Argen ti na ob tém um re sul ta do de um
quin to dis so. É de 2% ou 2,2% so bre o PIB o cus to finan ce i ro da ro la gem da dí vi da ar gen ti na.
Isso significa que a posição ma croeconômica
dela é me lhor que a nos sa. Mes mo as sim, ela se defen de da ma ne i ra como nós vi mos, até co lo can do em
ris co a exis tên cia do Mer co sul.
Sabemos tam bém que, nesse período de seis
me ses de 1999, em que acon te ceu a des va lo ri za ção
do real em re la ção ao dó lar, ti ve mos uma que da das
nossas ex portações para a Argentina de cerca de
22%, o que pro va que a des va lo ri za ção de nos sa moe da não trou xe pre ju í zo em re la ção às ex por ta ções e
im por ta ções para aque le país vi zi nho e ami go.
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Qu an to à Re so lu ção nº 911, re ti ra da pelo go verno argentino, ela não resolve o problema como um
todo. Po de ría mos até usar aque la his tó ria do bode,
pos to num ca mi nhão de pas sa ge i ros que es ta vam recla man do da po e i ra e dos bu ra cos da es tra da. O moto ris ta pa rou, com prou um bode e jo gou no meio deles. Eles en tão pas sa ram a re cla mar do bode. Daí a
al gum tem po de vi a gem, o bode foi re ti ra do. A Re solu ção nº 911 é uma es pé cie de bode, que foi pos to e
depois retirado. E ago ra teremos em Montevidéu a
con ti nu i da de dos en con tros para tra tar dos ne gó ci os
do Bra sil em re la ção ao Mer co sul, e as duas Ca sas do
Con gres so não po dem de i xar de apla u dir o en du re cimen to bra si le i ro, que se ve ri fi ca pela pri me i ra vez.
Sr. Pre si den te, no bres Co le gas, eu tam bém poderia trazer o exemplo do setor têxtil nacional. A
Argentina é grande produtora de algodão, deve ex por tar cer ca de 300 mil to ne la das do pro du to, e tem
to das as con di ções de ser com pe ti ti va com o mer cado têx til bra si le i ro. No en tan to, o es for ço bra si le i ro de
competitividade, fazendo grandes investimentos,
apesar das dificuldades em realizá-los devido aos
cus tos fi nan ce i ros que pe sam so bre os in ves ti men tos
na ci o na is, tem fe i to com que mes mo as sim se ja mos
com pe ti ti vos em al guns itens, ao pon to de ven cer no
Mer co sul e tam bém em mer ca dos como os dos Estados Uni dos da Amé ri ca e da Eu ro pa. Nos so país tem
feito um esforço gi gantesco, tendo em vista que o
cus to Bra sil é su pe ri or ao cus to ar gen ti no, ou seja, o
cus to de trans por te, de car ga tri bu tá ria, de bu ro cra cia
tri bu tá ria é mais eco nô mi co para as em pre sas ar genti nas do que para as bra si le i ras.
Digo tudo isso para mos trar que, ape sar dis so,
eles de fen dem seu mer ca do. É pre ci so que nos sensi bi li ze mos com o que foi tra zi do hoje a esta Casa por
vá ri os Co le gas, como por exem plo o Se na dor Edu ardo Su plicy, a Se na do ra Ma ri na Sil va e os Se na do res
Ma gui to Vi le la e Ney Su as su na. Pre ci sa mos nos lembrar de nos sas ri que zas na ci o na is, não só do ponto
de vis ta na tu ral como hu ma no. O Bra sil é um país extenso, rico quan to ao solo, sub so lo e cli ma, além de
ter um povo bom, pa ca to, tra ba lha dor, or de i ro, in te ligente, versátil. Não podemos ser eternamente sub ser vi en tes, fi can do numa si tu a ção cada vez mais di fícil quan to aos pro ble mas so ci a is, que não se rão so luci o na dos ape nas com nos sa sen si bi li da de.
É ab so lu ta men te es sen ci al e in dis pen sá vel que
o ho mem pú bli co seja sen sí vel aos pro ble mas so ci ais. Um dos fatores que dão legitimidade ao homem
público é a sen si bi li da de so ci al, além, naturalmente,
do sen ti men to na ci o nal e da pro bi da de. Con tu do, de
for ma al gu ma po de mos acre di tar que er ra di ca re mos
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a pobreza no Bra sil sem a re to ma da do de sen vol vimen to. Isso é ab so lu ta men te es sen ci al. Nada in va li da
a sensibilidade desta Casa e do Governo brasileiro
com re la ção ao as pec to so ci al e par ti cu lar men te à pobre za. To dos de ve mos nos en ga jar no es for ço de rea li zar al gu ma co i sa que ame ni ze o so fri men to de nossos ir mãos. Tal me di da não vai so lu ci o nar o pro ble ma
da po bre za no Bra sil, mas vai ame ni zá-la, e isso é necessário.
A úni ca for ma de so lu ção des ses pro ble mas é a
re to ma da do de sen vol vi men to. E o Bra sil está de braços cru za dos. Esta mos pro cu ran do fa zer eco no mia,
as em pre sas do se tor pri va do e o se tor pú bli co es tão
desempregando, os Estados e Mu nicípios têm que
enxugar a máquina, demitindo chefes de famílias.
Não há oportunidade nova para os jovens. Milhares
de les são pos tos no mer ca do de tra ba lho a cada ano,
mas não en con tram con di ções de tra ba lho e de re a liza ção como ci da dãos.
Então, pelo fato de estarmos solidários com a
sen si bi li da de so ci al dos nos sos no bres Co le gas, não
po de mos de for ma al gu ma nos es que cer da re to mada do de sen vol vi men to, do apro ve i ta men to dos re cursos na tu ra is que Deus nos deu e da opor tu ni da de que
pre ci sa ser dada ao jo vem bra si le i ro, ca paz, efi ci en te,
tra ba lha dor, ho nes to, in te li gen te e ver sá til – re pi to. O
tra ba lha dor bra si le i ro é cri a ti vo, como tam bém o empre sá rio bra si le i ro, que tem de mons tra do sua cri a ti vida de di an te da si tu a ção ab so lu ta men te des fa vo rá vel
à em pre sa no Bra sil du ran te mu i tos anos.
O Sr. Eduardo Su plicy (Blo co/PT – SP) – Sena dor José Alen car, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Pois
não. Com muito prazer, Senador Eduardo Su plicy,
ouço V. Exª.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Cumpri men to V. Exª pela pre o cu pa ção com a re to ma da do
cres ci men to no Bra sil, com o for ta le ci men to do Mercosul e com a solução dos problemas sociais, que
deve ser bus ca da por to dos nós e pe los em pre sá ri os.
Senador José Alencar, avalio que é perfeitamente
pos sí vel com pa ti bi li zar es ses ob je ti vos. Aliás, a propos ta de ga ran tia de ren da mí ni ma por meio de um
im pos to de ren da ne ga ti vo, ou com o me lhor de se nho
pos sí vel, deve con si de rar o for ma to mais con di zen te
com a cri a ção de con di ções para o de sen vol vi men to
saudável do País. Obvi a men te, é im por tan te con seguirmos uma perspectiva de desenvolvimento para
as em pre sas, so bre tu do for ta le cen do-se a de man da
por bens e ser vi ços de pri me i ra ne ces si da de, in je tando re cur sos em pri me i ro lu gar para aque las pes so as
que hoje pou co ou nada têm e que pas sa ri am a cons-
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tituir um mer ca do mu i to forte. Há re giões, como por
exem plo no in te ri or de Mi nas Ge ra is, lá no Vale do Jequitinhonha, onde a pobreza constitui um problema
ex tre ma men te sé rio. Con tu do, em qual quer lu gar do
Bra sil, seja no in te ri or do Pi a uí, de Ala go as, do Acre,
em Roraima ou Rondônia, onde houver problemas,
se hou ver essa in je ção de re cur sos di re ta men te para
as mãos daquelas pessoas em dificuldades, cer tamen te elas es ta rão de man dan do bens e ser vi ços de
primeira necessidade, o que implicará um estímulo
para o de sen vol vi men to dos mi cro, pe que nos e mé dios pro du to res e co mer ci an tes. A eco no mia des ses loca is es ta rá se de sen vol ven do. Isso é pos sí vel. O meca nis mo de ins ti tu i ção de um im pos to de ren da ne gativo, pela aná li se de inú me ros eco no mis tas, é o que
mais se adapta ao sistema de preços do mercado,
não cri an do dis tor ções e sen do, in clu si ve, me lhor que
a dis tri bu i ção de ces tas bá si cas, que tem ocor ri do no
Brasil. Durante o Governo de Fernando Henri que
Car do so, em 1995, fo ram dis tri bu í das três mi lhões e
cem mil ces tas bá si cas; no ano pas sa do, fo ram dis tribu í das trin ta mi lhões – dez ve zes mais. Ora, será efetivamente me lhor termos um pro grama pelo qual a
Co nab, cen tra li za da men te, ad qui ra ces tas bá si cas no
Distrito Fe de ral, em São Pa u lo ou em Mi nas Ge ra is,
transportando-as e dis tribuindo-as pelo Brasil afora
por cri té ri os que po dem ser os mais sé ri os? Na tu ralmente, esse mecanismo acaba representando uma
cen tra li za ção. Na his tó ria des ses pro gra mas, há proble mas de abu so, de su per fa tu ra men to e de in te resses mu i to for tes que se vão for man do. Na me di da em
que cada pessoa, onde quer que esteja, tenha uma
de fi ni ção mu i to cla ra so bre o seu di re i to, po de rá re ceber aque la ren da como di re i to à ci da da nia, di re i to de
partilhar da riqueza da Nação que a todos deve ser
assegurado. Essa pes soa es co lhe rá o que mais ne ces sá rio for, na que le mês, para a sua fa mí lia, por que,
num mês, poderá precisar de um tipo de alimento;
mas, nou tro, aque le ali men to che gou de for ma re la tivamente mais ba ra ta, por que a co mu ni da de ali está
pro du zin do. Se caiu uma te lha ou que brou uma por ta
ou uma janela da sua casa, com aqueles recursos,
ela po de rá me lho rar a sua ha bi ta ção. Se no mês seguinte iniciarem-se as aulas, a família estará pre cisan do ad qui rir ma te ri al es co lar. Essas co i sas va ri am
extraordinariamente. Mas o sentido da dignidade
para a pes soa é ou tro. Se na dor José Alen car, isso é
per fe i ta men te pos sí vel. No meio em pre sa ri al, exis te a
com pre en são des sa pro pos ta sem pre que é bem explicada. Re centemente, em julho, o Presidente da
FIESP, Horácio Láfer Piva, filho do Senador Pe dro
Piva, mos trou-se in clu si ve mu i to sen sí vel a essa pro-
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po si ção. De vi do à sua ex tra or di ná ria ex pe riên cia empresarial e por estar preocupado com essas ques tões, cum pri men to-o pelo seu dis cur so.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obrigado, Senador Su plicy. Toda pessoa, por mais
pobre que seja, gostaria de ter uma oportunidade
para tra ba lhar e re a li zar-se como ci da dão, como pai
de fa mí lia.
Co nhe ço bem, por exem plo, as re giões mais pobres do País: o nor te de Mi nas, o Vale do Je qui ti nhonha, o Nor des te. Co nhe ço essa po bre za e não te nho
qual quer má goa por tam bém ter nas ci do em uma região mu i to po bre e de uma fa mí lia mu i to po bre, pois
pro cu rei re a li zar a mi nha vida pelo tra ba lho.
Aos 14 anos de idade, trabalhando como empregado, fora de casa, em outra cidade, consegui
equi li brar o meu or ça men to, ain da que mo ras se – por
não po der pa gar o quar to – no cor re dor do ho tel, lo cal
onde dor mi du ran te um ano e meio. Não te nho má goa
dis so. Te nho, isto sim, uma sa tis fa ção mu i to gran de
por ter equi li bra do o meu or ça men to e não ter pre cisa do sa cri fi car meu pai, que era po bre, meus ir mãos
e al guns pa ren tes.
Construí a mi nha in de pen dên cia na que la tenra
idade, e aquilo deu-me forças para chegar hoje ao
Se na do da Re pú bli ca. Pro va vel men te aque la re a li zação pessoal seja responsável pela minha vitória na
ele i ção em meu Esta do, com 853 mu ni cí pi os.
Não sou con tra, ao con trá rio, apla u do a sen si bili da de so ci al que, gra ças a Deus, sem pre es te ve presen te na mi nha alma. Tam bém sou sen sí vel e te nho
dado pro vas dis so na mi nha vida, nos meus atos.
Dar ao cidadão brasileiro condições de re a lizar-se é o retorno do desenvolvimento. Herdamos
uma gran de fa zen da. Nos so pai mor reu. So mos uma
fa mí lia de 160 mi lhões de ha bi tan tes. Esco lhe mos um
dos ir mãos, pro va vel men te o mais bem do ta do, para
as su mir a ad mi nis tra ção da fa zen da. Che ga va à ci dade, e as ca sas co mer ci a is lhe ofe re ci am cré di to, vendendo-lhe tudo, e ele comprava co i sas até que não
eram tão es sen ci a is – e a dí vi da cres cia.
Na ci da de, além dos ban cos, tam bém ha via os
agi o tas, às ve zes com ró tu lo e com pa ten te de ban co,
que tam bém lhe da vam cré di to. Ele vol ta va e era rece bi do com fes ta pe los ou tros ir mãos, por que era um
homem que tinha cré di to na ci da de, onde tran si ta va
como se fos se um de les, com ab so lu ta de sen vol tu ra,
o que era fa tor de or gu lho para a sua fa mí lia de 160
mi lhões de ir mãos. Mas a dí vi da cres cia e so bre ela
pe sa vam ju ros, ju ros, ju ros.
O relógio bate 24 horas por dia. E, a cada se gun do, cor rem os ju ros, que se vão aco plan do àque la
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dí vi da, fa zen do com que os cus tos dos ju ros con ti nuem cres cen do. Então, ele co me ça a ser acon se lha do
a vender algumas benfeitorias da fazenda, onde há
uma máquina de café; uma roda Pelton, que gera
ener gia elé tri ca para acen der a lâm pa da da sua casa,
que tem uma vol ta gem os ci lan te; um mo i nho de fubá.
Ele ven de a má qui na de café por ser oci o sa e fun ci onar só na épo ca da sa fra. Por tan to, foi bom que a tivés se mos ven di do. Ven de mos tam bém a roda Pel ton
ou a ro da-d’água e va mos pa gar os watts da nos sa
lâm pa da. Ven de mos o mo i nho de fubá. Não tem impor tân cia. A vi ú va man dou bus car fubá. Man dou milho para tra zer fubá. O me ni no che gou do mo i nho e
não trou xe o fa re lo que ela pre ci sa va para os por cos e
pin tos. O ra paz, en tão, dis se-lhe: “Olha, eu es ta va esque cen do. O dono do mo i nho man dou fa lar com a senhora que, quando precisar de fa relo, não preci sa
mandar o dinheiro, não. Ele assenta. Ele mandou
também di zer que o rego d’água pertence a ele. O
mo i nho não é ape nas a casa e as pe dras; é tam bém a
água que vem das encostas de cima. E eles estão
me xen do nela. Diz ele que não pode”. E a dí vi da continua crescendo. Logo, logo, nosso irmão mais
bem-dotado – como o é, de fato –, que ad mi nis tra mal
os ne gó ci os da fa zen da, será acon se lha do a ven der
um pe da ço de ter ra. Nos sa so be ra nia e nos sa pró pria
integridade territorial passaram a ser consentidas,
por que o Bra sil, esse gi gan te, está ab so lu ta men te indi fe ren te a seu fu tu ro.
É cla ro que há vi tó ri as, como por exem plo, a de
aca bar com a in fla ção, mas não com base em uma reces são bru tal como a que es ta mos vi ven do, a pon to
de nós to dos do Se na do da Re pú bli ca en con trar mos
uma sa í da para os pro ble mas na ci o na is por meio da
nossa sensibilidade social, doando por mês
R$100,00 para cada família pobre, ou R$60,00, ou
R$80,00, ou R$200,00. Sinceramente, de acordo
com a mi nha ori gem, com a mi nha for ma ção fa mi li ar,
com as recordações que tenho do exemplo do meu
pai e da minha mãe, não posso acreditar que essa
seja a so lu ção para o meu País.
A solução para o meu País não é ir à cida de
comprar coisas supérfluas para colocar na minha
casa, não é ir à cidade e pa gar ta xas de ju ros al tas
para ser recebido com tapete vermelho. Isso não é
so lu ção para o meu País. A so lu ção para o meu País
advém do trabalho. Po breza se combate com ge ração de ri que za na ci o nal. Como va mos al can çar a riqueza nacional? Transformando recursos naturais
em ri que za; trans for man do re cur sos hu ma nos em fator de riqueza; oferecendo oportunidade a todos de
tra ba lhar, vi ver e con tri bu ir para o en gran de ci men to
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do País, que, embora te nha nascido grande e rico,
com o tem po e o nos so com por ta men to equi vo ca do,
tem sido le va do a essa si tu a ção de sub ser viên cia crôni ca, des ne ces sa ri a men te.
O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ma u ro Mi ran da.
O Sr. Ma u ro Mi ran da (PMDB – GO) – Se na dor
José Alencar, parabenizo V. Exª por esse brilhante
pro nun ci a men to. V. Exª mos tra-se an gus ti a do, como
to dos nós, bra si le i ros, que ve mos, com mu i ta tris te za,
essa le tar gia do País, essa inér cia, essa fal ta de auto-estima hoje exis ten tes. Sou dos que acre di tam que
pessoas como V. Exª deveriam estar co lo ca das em
algum Mi nis té rio, mar can do certa diferença, por sua
de ter mi na ção, sua obs ti na ção, mas tam bém por sua
ex pe riên cia da vida ca i pi ra, “jeca”. Assim como eu, V.
Exª, pela his tó ria do mo i nho, da água, do rego, pa recer ter essa vi vên cia. Tudo isso é mu i to ine ren te a nós
do interior, dos mediterrâneos. No entanto, V. Exª
também tem a bravura daqueles que venceram. E,
nes sa li nha, é pre ci so bus car ime di a ta men te um elo
de de sen vol vi men to. O meu dis cur so, como o dos Senadores Ma guito Vilela e Edu ardo Suplicy, será em
tor no da taxa de cres ci men to da mor ta li da de in fan til,
de nun ci a da pela CNBB. De po is, eu o pro nun ci a rei a
esta Casa. V. Exª dá esse en fo que, de mons tra sen sibi li da de to tal em ace i tar essa pro pos ta, mas re for ça a
ne ces si da de de dar o sal to prin ci pal, que é o de senvol vi men to na ci o nal. Pen so que po de re mos tra ba lhar
nis so – re vi go ra dos, ago ra, pelo so fri men to que presen ci a mos du ran te o re ces so, em que es ti ve mos dire ta men te li ga dos às ba ses –, com vis tas a pres si onar o Presidente da República para re de se nhar um
processo de desenvolvimento do País. Os nossos
agri cul to res, Srs. Se na do res, es tão de ses pe ra dos, as
dívidas e os ju ros que V. Exª ci tou com pro vam isso.
Qu an to à re for ma agrá ria, o in ver so tem sido fe i to em
meu Esta do a olhos vis tos; as ci da des pe que nas estão tornando-se menores. O que V. Exª traz nesta
hora vem ao en con tro do meu so fri men to, da mi nha
an gús tia. Se rei um ali a do de V. Exª nes se pro je to de
pro vo car o Pre si den te no sen ti do da re to ma da ime dia ta do de sen vol vi men to. Não sei se Sua Exce lên cia
tem ca pa ci da de de pro por uma so lu ção di fe ren te neste momento, mas V. Exª, por sua experiência como
gran de em pre sá rio nas Alterosas, na nossa querida
Mi nas Ge ra is, pode dar um tom for te nes ta Casa. Terá
sem pre um com pa nhe i ro ao seu lado, que tam bém é
mi ne i ro, em bo ra re pre sen te o Esta do de Go iás. Mu i to
obrigado.
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O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obri ga do, Se na dor. Não sei como agra de cer as pa lavras que mu i to me sen si bi li za ram.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – V. Exª me
con ce de um apar te?
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Ouço
V. Exª, Se na dor Ney Su as su na, meu con ter râ neo de
Cam pi na Gran de.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Fi quei encan ta do com a his tó ria da fa zen da. La men ta vel mente, é nesta fa zen da que es ta mos vi ven do. Con cor do
totalmente com V. Exª, quan do diz que se deve dar
opor tu ni da de de tra ba lho e bus car de sen vol vi men to.
Somente em nos sa ci da de, V. Exª dá mais de 1.500
em pre gos, le van do o pro gres so para lá, como tem levado para outras cidades nor destinas, para Minas
Ge ra is e para tan tos Esta dos des ta Fe de ra ção. V. Exª
fa la va, e eu es ta va pre o cu pa do. Pas sei por al gu mas
al de i as des sa fa zen da gi gan tes ca e vi mais ca sas comer ci a is fe cha das que aber tas, no Rio de Ja ne i ro, em
São Pa u lo, no Nor des te. Te nho-me per gun ta do, com
mu i ta fre qüên cia, se es ta mos no ca mi nho cer to, se o
nos so ir mão não está pra ti can do, re al men te, uma política suicida. Tenho-me perguntando, porque vejo
que, há qua tro anos, de vía mos U$60 bi lhões e ago ra
estamos devendo mais de U$450 bilhões. Sou da
base do Go ver no, mas co me ço a in da gar, a pre o cupar-me. Não que ro que essa fa zen da vá à ban car rota, como não o quer V. Exª e ne nhum de nós. Pen so
que é hora de instarmos que o nos so ir mão mude a
forma de agir, para que essa fazenda, herança dos
nossos pais, chegue aos nossos filhos e netos in tegral e gloriosa, dando orgulho àqueles que aqui es tão. Ouvi, há pou cos mi nu tos, o apar te do nos so compa nhe i ro Ma u ro Mi ran da e lem bra va-me do que está
ocor ren do: em mu i tas re giões, as fa zen das es tão degrin go lan do, seja pelo pre ço vil da pro du ção – como
ci tei em meu dis cur so –, seja pela pre o cu pa ção das
in va sões. Con gra tu lo-me com V. Exª. Tam bém es ta rei
ao lado de to dos os que não que rem a fa lên cia des sa
fa zen da. Mu i to obri ga do e pa ra béns.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Mu i to
obrigado, eminente Senador Ney Suassuna. Sin to-me hon ra do com as suas pa la vras.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Ouço
V. Exª, Se na dor Edu ar do Su plicy.
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O Sr. Eduardo Suplicy (Blo co/PT – SP) – Sena dor José Alen car, V. Exª sem pre pro cu ra fa zer paralelos com fatos da vida real, construindo imagens
tão re le van tes quan to essa da “fa zen da Bra sil”, cu jos
ocupantes es tão mu ito preocupados, uma vez que
pe di ram em pres ta do mu i to além do ra zoá vel, e os juros cres ce ram de tal ma ne i ra que es tran gu la ram suas
finanças. Dessa forma, está-se pro duzindo me nos.
Essas pessoas, ainda que desejem trabalhar, para
que seus fa mi li a res pos sam ad qui rir os bens e ser viços, vê em-lhes ne ga da essa opor tu ni da de. E há ainda mais: a con tri bu i ção fe i ta na for ma de pa ga men to
de ju ros do ser vi ço da dí vi da. Tan to o pa ga men to dos
ju ros quan to o do ca pi tal, que se trans for ma em uma
ver da de i ra bola de neve, aca bam sen do des ti na dos a
quem? É im por tan te re fle tir mos so bre essa ques tão.
Isso não está con tri bu in do para que a dis tri bu i ção de
ren da con ti nue sen do tão de si gual? Se, de um lado, o
Governo argumenta que a estabilização dos preços
contribuiu para que as camadas de menor poder
aqui si ti vo não so fres sem mais os efe i tos da in fla ção,
por ou tro lado, hou ve a so bre va lo ri za ção, o es tí mu lo
ao in gres so de ca pi ta is, o pa ga men to ex tra or di ná rio
da dí vi da, tan to in ter na quan to ex ter na e a ele va ção
dos ju ros, que fez com que di mi nu ís se a ati vi da de. E
quem recebeu os juros? Os aplicadores, pessoas
com ma i or dis po ni bi li da de de ca pi tal, as que têm ma ior riqueza, mo radores desta fazenda e outros que
mo ram em fa zen das ou tras, de ou tros pa í ses. Por tanto, é im por tan te re la ci o nar mos esse es tran gu la men to
do ser vi ço da dí vi da in ter na e ex ter na com a con centração de renda e de riqueza na “fazenda Brasil”.
Cum pri men to V. Exª.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Pre si den te, ain da dis po nho de al gum tem po?
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – O
tem po da ses são, Se na dor, já está es go ta do. Peço a
V. Exª que con clua.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Sr.
Pre si den te, cin co mi nu tos?
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Consul to o Ple ná rio so bre a pror ro ga ção da ses são por 3
minutos, para que o orador conclua a sua oração.
(Pausa.)
Não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, está pror roga da a ses são por 3 mi nu tos.
O SR. JOSÉ ALENCAR (PMDB – MG) – Agrade ço, Sr. Pre si den te.
Se na dor Edu ar do Su plicy, agra de ço no va men te
a in ter ven ção de V. Exª. Seu apar te mu i to me hon ra.
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Concluindo, lembro o problema da distribuição
de ren da no Bra sil.
É mu i to co mum pes so as ilus tres de fen de rem a
tese de que a me lhor dis tri bu i ção de ren da é fe i ta por
meio de edu ca ção e de sa ú de. É ver da de! Mas é preci so que tam bém nos lem bre mos de que hoje há no
Bra sil uma au sên cia de es pa ço a qual quer mo vi mento sindical de reivindicação salarial. E, além do de sem pre go, tem cres ci do no Bra sil o su bem pre go, fator que agrava o problema da distribuição da renda
nacional.
Às ve zes as au to ri da des e al gu mas li de ran ças
em pre sa ri a is se ufa nam em di zer que há mu i to tem po
não acontece uma greve de reivindicação salarial,
como se tudo es ti ves se bem. Nas ins ti tu i ções, é mu i to
co mum — e já pre si di a Fe de ra ção das Indús tri as —
ha ver nas pa re des os di ze res de que não tem ha vi do
gre ve no Esta do, gre ve de re i vin di ca ção sa la ri al.
A re i vin di ca ção sa la ri al é um ins tru men to le gí timo de me lhor dis tri bu i ção de ren da. Tam bém acre di to
que a edu ca ção é o me lhor ca mi nho para se dis tri bu ir
ren da, mas tam bém é pre ci so que não nos es que çamos de que a edu ca ção se faz com di nhe i ro, com recur sos, as sim como a sa ú de e o sa ne a men to. E não
vai ser empobrecendo a eco nomia nacional que re sol ve re mos o pro ble ma que é fa tor prin ci pal de dis tribu i ção de ren da.
Sr. Presidente, creio que poderíamos levar ao
Mi nis tro das Re la ções Exte ri o res, ao Mi nis tro do Desen vol vi men to, que es tão indo a Mon te vi déu, com a
fi na li da de de uma ro da da de ne go ci a ções no Mer cosul, a cer te za de que a so ci e da de bra si le i ra, por meio
de seus re pre sen tan tes le gí ti mos no Con gres so Na cional, aplau de essa posição de endurecimento e de
de fe sa do mer ca do na ci o nal.
Precisamos ser menos ingênuos. Entregamos
nos so mer ca do gra tu i ta men te até ao con tra ban do internacional. Aqui em Brasília, muito perto da Ca tedral, há o chamado “mer ca do pa ra gua io”. Sabemos
que o Pa ra guai ins ta lou em seu ter ri tó rio ver da de i ras
má fi as (a má fia co re a na, a má fia chi ne sa) que fa zem
in gres sar pro du tos con tra ban de a dos em nos so merca do. Essas ati vi da des são fo ra-da-lei, com as qua is
não podemos conviver. Nenhum país permite isso.
Não podemos aceitar que tais coisas ocorram em
nos so País. Fora da lei, não há sal va ção. Va mos defen der os in te res ses na ci o na is.
Mu i to obri ga do.
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Ata da 92ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 5 de agosto de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Carlos Patrocínio

ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias
– Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio
Carlos Magalhães – Antônio Car los Valadares –
Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bel lo Par ga – Bernardo Ca bral – Blairo Maggi – Carlos Bezerra – Car los Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Djalma Bessa – Edison Lo bão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Ernandes Amorim – Francelino Pereira – Freitas
Neto – Geraldo Cândido – Geral do Melo – Gerson
Camata – Gilberto Mes trinho – Gilvam Borges – He loísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Re zende – Ja der Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto Sou za – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alen car – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José
Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney – Ju vêncio da Fonseca – Lau ro Campos – Leomar Quin tanilha – Lúcio Alcân tara – Lúdio Co elho – Luiz
Estevão – Luiz Otavio – Maguito Vilela – Maria do
Carmo Alves – Marina Silva – Mar luce Pinto – Ma uro Miranda – Mo reira Mendes – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Roberto Freire – Roberto Re quião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu
Tuma – Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Silva
Júnior – Tião Viana – Wellington Ro berto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 72 Srs. Se nadores. Havendo número regimental, declaro aberta
a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra balhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Na bor Júnior, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
AVISO
DO MINISTRO DE
ESTADO DOS TRANSPORTES
Nº 809/99, de 30 de julho último, encaminhando
as informações referentes ao Requerimento nº 90, de
1999, do Senador Freitas Neto.
As informações foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.

PARECER
PARECER Nº 485, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
134, de 1995, de autoria do Senador Roberto Freire, que “Regulamenta o § 3º do
art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a
reparação de natureza econômica devida
aos aeronautas e aeroviários, civis e militares, impedidos de exercer a profissão”.
(Em reexame nos termos do Requerimento nº 625, de 1996)
Relator ad hoc: Senador Maguito Vilela
I – Relatório
Vem a esta Comissão, para reexame, em face
da aprovação do Requerimento nº 625/96, o Projeto
de Lei do Senado nº 134, de 1995, de autoria do ilus tre Senador Roberto Freire, que objetiva a regulamentação do § 3º do art. 8º do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, que assegura reparação
econômica a aeronautas e aeroviários que foram im-
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pedidos, por atos institucionais, de exercerem a pro fissão.
É do seguinte teor o citado dispositivo:
“Art. 8º É concedida anistia aos que, no
período de 18 de setembro de 1946 até a
data da promulgação da Constituição, foram
atingidos, em decorrência de motivação ex clusivamente política, por atos de exceção,
institucionais ou complementares, aos que
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº
18, de 15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na
inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem
em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade previstos nas leis
e regulamentos vigentes, respeitadas as ca racterísticas e peculiaridades das carreiras
dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1º O disposto neste artigo somente
gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração
de qualquer espécie em caráter retroativo.
..............................................................
§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos
de exercer, na vida civil, atividade profissional
específica, em decorrência das Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica nº
S-50-GM5, de 19 de junho de 1964, e nº
S-285-GM5, será concedida reparação de
natureza econômica, na forma que dispuser
lei de iniciativa do Congresso Nacional e a
entrar em vigor no prazo de doze meses a
contar da promulgação da Constituição.
............................................................."
Verifica-se que a lei, de iniciativa do Congresso
Nacional, deveria ter entrado em vigor em outubro de
1989, ou seja, há quase dez anos. Além disso, o dis posto no caput do art. 8º deixa claro que, além da re paração econômica prevista no § 3º os aeronautas e
aeroviários punidos e anistiados também têm direito à
aposentadoria, bem como explicita, no § 1º, a proibi ção de que os efeitos financeiros da reparação tenham caráter retroativo.
Não obstante o disposto no caput e no § 1º do
art. 8º do ADCT, o Congresso Nacional aprovou dois
projetos de lei – o PLS nº 180/89 e o PL nº 248/93 (re edição do anterior) – que concediam aos aeronautas
e aeroviários, além da indenização pecuniária, apo -
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sentadoria adicional, bem como retroagiam seus efei tos financeiros à época da entrada em vigor das portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica que
impediram esses trabalhadores de exercerem sua
profissão (1964 e 1966).
Assim, por contrariarem disposições cons titucionais, ambos os projetos foram vetados integralmente pelo Presidente da República.
Agora, o PLS nº 134/95 busca corrigir os vícios
anteriores de inconstitucionalidade, eliminando a previsão de aposentadoria adicional e estipulando que
os efeitos financeiros retrogam apenas à data da promulgação da Constituição de 1988.
Em linhas gerais, os termos principais do projeto
são os que seguem:
a) concessão de reparação de natureza econômica a aeronautas e aeroviários proibidos de exercerem a profissão, em função das Portarias Reservadas
nºs S-50-GM-5, de 19-6-64, e S-285-GM-5, de
1-9-66, do Ministério da Aeronáutica;
b) reparação econômica equivalente à seguinte
indenização:
b.1) pi lotos ci vis, oficiais aviadores e oficiais
aviadores engenheiros: sa lário de comandante de
Boeing 737, na data do pagamento da reparação,
multiplicado pelo número de meses entre 5-10-88 e a
data da publicação da lei em análise;
b.2) militares especialistas, aeronautas e aeroviários:
I) mecânicos de vôo, comissários de bordo e
navegadores: 50% da indenização devida aos pilotos
e demais oficiais;
II) demais despachantes de operação de vôo e
mecânicos de manutenção, categorias I e II: 30% da
indenização devida aos pilotos e demais oficiais;
c) a indenização deve ser paga, em conta corrente, até 60 dias após a entrada do requerimento,
que, por sua vez, deverá ser entregue no prazo de 60
dias após a publicação da lei;
d) a indenização é considerada crédito de natureza alimentícia e estende-se aos herdeiros e dependentes dos beneficiários falecidos;
e) as despesas devem correr à conta dos Encargos Previdenciários da União;
f) especificação dos documentos necessários à
comprovação do direito à indenização.
Em 27 de junho de 1995, o projeto obteve parecer favorável desta Comissão, de nº 440/95, em caráter terminativo.
Dessa decisão foi interposto o Recurso nº 4, de
1995, a fim de que o Projeto fosse submetido ao exame do Plenário.

AGOSTO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Ao projeto foi apresentada a Emenda nº 1, de
Plenário, Substitutiva, da lavra do Senador Ernandes
Amorim, promovendo as seguintes principais altera ções no texto da proposta original:
a) no art. 3º, propõe que as atividades previstas
na lei sejam aquelas definidas na Portaria nº
869-A-GM-5 e suas alterações, enquanto que no tex to original há essa identificação para a definição das
atividades na aviação civil, cujo exercício dependia
de licença, nos termos daquela portaria;
b) no art. 4º elimina a fixação do prazo para o
pagamento das indenizações. No projeto original,
esse prazo é fixado em até 60 dias após o requeri mento;
c) no art. 5º, faz referência à natureza alimentícia da indenização prevista “nesta lei”, enquanto que
o texto original refere-se ao art. 2º da lei;
d) no art. 6º, propõe que as despesas corram à
conta de dotação própria do Tesouro da União. Já o
do projeto limita aos Encargos Previdenciários da
União;
e) no art. 7º, sobretudo em seu parágrafo único,
elimina a exigência de comprovação documental do
requerimento;
f) suprimiu o art. 8º, que previa a documentação
exigida para a instrução do requerimento pelos civis;
g) no art. 9º, elimina a exigência de comprova ção para os militares de terem pertencidos aos qua dros, especialidades e subespecialidades, cujo exer cício na aviação civil dependiam de licenças concedi das pela Diretoria de Aeronáutica Civil.
Submetida a emenda substitutiva à apreciação
desta Comissão, mediante o Parecer nº 885, de 1995,
houve por bem este órgão técnico aprovar parcial mente a Emenda nº 1 de Plenário, a fim de incorporar
ao texto do projeto a nova redação proposta para o
art. 6º, assegurando que as indenizações previstas
corram à conta de dotação do Tesouro da União.
Apontada pela Mesa do Senado Federal ser in completa a apreciação anterior, a Comissão reapreci ou a emenda e concluiu pela rejeição das alterações
propostas para os arts. 3º, 4º, 8º e 9º, conforme es tampado no Parecer nº 38, de 1996.
Após sucessivos adiamentos da discussão e da
votação, foi aprovado requerimento de reexame da
Comissão de Assuntos Econômicos em 25 de junho
de 1996, em face do qual, em 29 de abril de 1997, o
processado foi redistribuído ao nobre Senador Ney
Suassuna.
Em 18 de julho de 1997, foi juntado aos autos
cópia do Ofício nº 596, de 11 de julho de 1997, do Su premo Tribunal Federal, solicitando informações para
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a instrução de Mandado de Injunção interposto, tendo
retornado às mãos do Senador Ney Suassuna no dia
18 de julho de 1997, que o devolveu com minuta de
relatório favorável, nos termos de substitutivo, em 20
de março de 1998.
Assumindo o nobre Relator a Presidência desta
Comissão, veio-nos o processado em redistribuição,
no dia 2 de junho de 1999.
É o relatório.
II – Voto
Conforme antes mencionado, o hoje Presidente
desta Câmara Técnica já havia devolvido o Processado com minuta de relatório, após um ingente e brilhante trabalho no sentido da necessária viabilização
da aprovação do projeto.
Não se pode, portanto, perder todo o esforço
despendido no sentido de viabilizar a apreciação do
projeto, razão pela qual, por economia processual e
por concordarmos com Senador Ney Suassuna, adotamos o seu voto no que pertine aos seguintes pontos:
“... PLS nº 134/95 eliminou os dispositivos considerados inconstitucionais que ensejaram os vetos presidenciais integrais ao PLS
Nº 180/89 e ao PL nº 248/93 (reedição do anterior).
Desse modo, o projeto passou a não
confrontar os ditames constitucionais sobre a
matéria. Ademais, a iniciativa é, de fato, do
Congresso Nacional e já deveria ter sido consubstanciada há mais de oito anos.
Durante esse período, os aeronautas e
aeroviários injustamente punidos por atos
institucionais, bem como seus herdeiros e
dependentes, vêm aguardando alguma reparação, se não moral, pelo menos pecuniária,
da Nação.
Assim, o PLS nº 134, de 1995, preenche essa inadiável lacuna legal, sendo perfeitamente jurídico.
Além disso, o projeto apresenta adequada técnica legislativa, estabelecendo,
com bastante propriedade, os pontos relevantes para a regulamentação do § 3º do art.
8º do ADCT.
Quanto ao mérito, também não há reparos a apontar. Não há o que questionar quanto à necessidade de tentar reparar, pelo menos de forma pecuniária, os prejuízos impostos àqueles que tiveram de interromper, arbitrariamente, suas carreiras profissionais.
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O meio proposto para se proceder à re paração toma por base de cálculo das indenizações o salário de comandante de Boeing
737, que é um equipamento inicial e básico
da aviação comercial brasileira, podendo ter
sido conduzido por qualquer dos pilotos im pedidos de exercer a profissão.
A despeito das razões que levaram à
metodologia usada pelo projeto para fins de
reparação, entendemos que o parâmetro
deve ter o mesmo critério adotado para a indenização aos herdeiros dos desaparecidos
políticos, ou seja: indenização mínima de
R$100.000,00 (Lei nº 9.140, de 4-12-95 – a
chamada “Lei dos Desaparecidos”), para os
mecânicos Categoria II e, a partir daí, estabelecer uma escala de valores proporcional à
responsabilidade das funções na aviação comercial e conseqüente escala dos prejuízos
sofridos pelos punidos, fato que não existiu
com os desaparecidos. Os pilotos, por exemplo, não podem ter a mesma reparação que
têm os auxiliares de mecânicos de terra, da
mesma maneira que um médico não poderia
ter uma reparação idêntica a de um auxiliar
de enfermagem.
O Exmº Sr. Presidente da República, ao
reconhecer que a matéria deveria ser reapresentada, deixou claro este ponto:
“... destarde, com a maior celeridade,
afim de promover a reparação dos injustos
prejuízos sofridos pelos aeronautas, aeroviários e militares... (todos no plural, estabelecendo, inequivocamente, distinção entre as
categorias prejudicadas).”
Distinguiu ainda as categorias profissi onais que a reparação deverá atingir:
– aeronautas (pilotos, mecânicos de
vôo e radiotelegrafistas de vôo etc.);
– aeroviários (mecânicos de terra e au xiliares denominados em Categorias I e II);
– militares que, conforme a Portaria nº
869-GM-5, de 29 de agosto de 1963, citada
nas Portarias Secretas, exerceriam essas
funções na aviação comercial.
Vê-se também que o Chefe do Poder
Executivo preocupou-se em reparar injustos
prejuízos e não apenas em pagar uma importância simbólica.
É de se ressaltar, ainda, que os ae ronautas, aeroviários e os militares foram as
categorias profissionais que mais sofreram
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prejuízos com os atos excepcionais, pois foram proibidos de exercer suas atividades peculiares para as quais foram treinados. Tiveram seu campo de trabalho restringido e, em
conseqüência, encontraram enorme dificuldade para o exercício de outras atividades indispensáveis ao provimento de suas necessidades e de seus familiares.
Ademais, julgamos necessário o resguardo de direitos indenizatórios mais favoráveis que, porventura, vierem a ser reconhecidos ao interessado em decisão judicial,
mas sem a possibilidade de acumulação de
indenização decorrente deste projeto com
aquela que vier a ser alcançada por meio do
Poder Judiciário, devendo haver compensação, com o pagamento a maior, se for o caso.
A iniciativa objetiva seguir o preceito constitucional de acatamento das decisões do Poder
Judiciário, conforme também está previsto na
lei sobre os desaparecidos políticos.
..............................................................
..............................................................
..............................................................
“As alterações que pretendemos promover no presente projeto são fruto de consultas aos Ministérios da Aeronáutica e da
Justiça, e é de se ressaltar que o montante
das despesas representa apenas 13,95% do
total constante do projeto, por desvinculá-lo
dos salários vigentes nas companhias comerciais e adotar valores absolutos.
Isto posto, só nos resta, embora tardiamente, promover essa reparação pecuniária,
pois os prejuízos profissionais infligidos aos
aeronautas e aeroviários com a interrupção
arbitrária de suas carreiras, bem como os danos morais sofridos, são irreparáveis, passíveis apenas do reconhecimento da Nação."
Com todas as vênias, discordamos da minuta
de parecer no que tange a fixação do valor da indenização. Acreditamos que deva ser definido em valor
certo e atual, a fim de que não dependa de outros cálculos para que se efetive o pagamento, evitando
questionamentos quanto à legalidade ou constitucionalidade do preceito, o que levaria a maiores delongas
ao efetivo pagamento por parte do Poder Executivo.
Assim, tendo sido utilizado o critério estabelecido no § 1º do art. 11 da Lei nº 9.140, de 1995, que definiu um piso de R$100.000,00 (cem mil reais), o que
se impõe é a atualização monetária desse valor até
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maio de 1999, pelo índice acumulado do INPC apura do pelo IBGE, o que resulta no valor, arredondado
para mais, de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco mil
reais), que fica sendo a indenização devida à catego ria básica.
Para as demais categorias, adotamos a mesma
proporção da minuta de parecer, ou seja: para a inter mediária, define-se o dobro da indenização devida à
anterior, resultando a indenização de R$250.000,00
(duzentos e cinqüenta mil rea is) e para a categoria
superior, fixa-se em três vezes e meia o piso, ou seja,
R$437.500,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e qui nhentos reais).
Estabelecemos, ainda que os valores fixados
serão corrigidos monetariamente de cento e vinte
dias após a publicação da lei até o efetivo pagamento,
a fim de preservar o valor das indenizações, bem as sim a fixação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.
Mantêm-se todas as demais normas procedi mentais, à exceção daquela que estabelece o prazo
para o requerimento, visto que entendemos que os 45
dias concedidos são insuficientes para a necessária
divulgação.
Diante do exposto, concluímos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado nº 134, de 1995, na for ma do seguinte Substitutivo:
EMENDA Nº 2 – CAE (SUBSTITUTIVO)
Regulamenta o § 3º do art. 8º do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, dispondo sobre a reparação de natureza econômica devida aos aeronautas
e aeroviários, civis e militares, impedidos
de exercer a profissão.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os aeronautas e os aeroviários, civis e
militares, atingidos por atos institucionais ou comple mentares, impossibilitados, em função das Portarias
Reservadas nºs S-50-GM-5, de 19 de junho de 1964,
e S-285-GM-5, de 1º de setembro de 1966, do Minis tério da Aeronáutica, de exercer, na vida civil, as ativi dades específicas de aeronautas e aeroviários cons tantes da Portaria nº 869-AGM-5, de 29 de agosto de
1963, do Ministério da Aeronáutica, fazem jus à repa ração da natureza econômica sob forma de indeniza ção pecuniária.
Art. 2º A reparação de natureza econômica sob
forma de indenização pecuniária de natureza alimen tícia é devida, em valores atua lizados:
I – aos pilotos civis, oficiais aviadores e oficiais
aviadores engenheiros que, para exercerem ativida -
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de na aviação civil, dependiam das licenças da Diretoria de Aeronáutica Civil, proibidas pelas Portarias
os
Reservadas n S-50-GM-5, de 19 de junho de 1964, e
S-285-GM-5, de 1º de setembro de 1966, do Ministério da Aeronáutica, no valor de R$437.500,00 (quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais);
II – aos aeronautas e aeroviários, militares es pecialistas e aeronavegantes, classificados pela Portaria nº 869, de 23 de agosto de 1963, como navegadores, mecânicos de vôo, rádio-operadores de vôo,
comissários, mecânicos de manutenção de aeronaves categoria I, mecânicos de manutenção de rádio
de aeronaves, mecânicos de manutenção de aeronaves categoria II e despachantes de operações de vôo,
cujas especializações lhes davam direito de obter li cença para trabalhar na aviação civil em decorrência
da Portaria 869-AGM-5, de 29 de agosto de 1963, e
foram proibidos de obter as referidas licenças nos teros
mos das Portarias Reservadas n S-50-GM-5, de 19
de junho de 1964, e S-285-GM-5, de 1º de setembro
de 1966, do Ministério da Aeronáutica, no valor de
R$250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais);
III – aos militares e civis, auxiliares de manutenção de aviões, de motores e de rádio de aeronaves,
punidos por atos institucionais ou complementares
e que, para exercerem ati vidades na aviação civil
ingressando como mecânicos Ca tegoria II, depen diam de licença da Di retoria de Ae ronáutica Civil,
prevista na Portaria nº 869-AGM-5, de 29 de agosto
os
de 1963, e proibidas pelas Portarias Reservadas n
S-50-GM-5 de 19 de junho de 1964, e S-285-GM-5,
de 1º de setembro de 1966, do Ministério da Aeronáutica, no valor de R$125.000,00 (cento e vinte e cinco
mil reais).
Art. 3º Sobre os valores constantes do artigo anterior incidirão correção monetária e juros de mora de
0,5% (meio por cento) ao mês, de 120 (cento e vinte)
dias da data da publicação desta lei até o efetivo pagamento.
Art 4º As atividades na aviação civil, cujo exercí cio dependiam de licença da Diretoria de Aeronáutica
Civil, são as especificadas na Portaria nº 869-AGM-5,
de 29 de agosto de 1963, do Ministério da Aeronáutica.
Art. 5º A habilitação à reparação econômica
far-se-á por requerimento dirigido ao Ministro da Fa zenda, mediante protocolo no Ministério da Fazenda
ou na Delegacia Regional da Fazenda mais próxima
do domicílio dos interessados, instruído com cópia
autenticada da carteira de identidade, do CPF e documentos oficiais comprobatórios.
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Parágrafo único. O prazo para a entrega dos requerimentos é de sessenta dias, a contar da data da
publicação desta lei.
Art. 6º Os pilotos civis, os aeronautas e os ae roviários, para o cumprimento das condições necessá rias à percepção da indenização, deverão comprovar:
I – terem sido aeronautas ou aeroviários, medi ante cópia da licença ou do certificado fornecido pela
Diretoria de Aeronáutica Civil, ou outro documento
oficial;
II – terem sido atingidos pelos Atos Instituciona is ou complementares, mediante cópia do Diário Oficial da União que publicou os referidos atos ou outros
documentos oficiais comprobatórios;
III – estarem em condições de anistiados políti cos perante a Previdência Social.
Art. 7º Os militares, para o cumprimento das
condições necessárias à percepção da indenização,
deverão comprovar:
I – terem pertencido, quando atingidos pelos
Atos Institucionais ou Complementares, aos quadros,
especialidades e subespecialidades, cujo exercício
da atividade na aviação civil dependia de licenças
concedidas pela Diretoria de Aeronáutica Civil, medi ante apresentação de qualquer dos seguintes docu mentos:
a) cópia da carta patente para os oficiais ou, no
caso dos graduados, da portaria de nomeação e res pectiva especialização;
b) cópias das folhas de alterações do histórico
militar;
c) cópia da página do Diário Oficial da União,
com a publicação da condição de oficial aviador ou
oficial aviador engenheiro;
d) cópia do Boletim Interno da Aeronáutica, que
publicou a condição de graduado e a respectiva espe cialização;
e) qualquer dos documentos constantes do inciso II deste artigo em que a condição de oficial aviador,
oficial aviador engenheiro, ou graduado seja declara da explicitamente.
II – terem sido punidos por Atos Institucionais ou
Complementares, mediante qualquer dos seguintes
documentos:
a) cópia de página do Diário Oficial ou do Boletim Interno da Aeronáutica que contenha a publica ção da punição;
b) qualquer dos documentos constantes do inci so I em que a punição por Atos Institucionais ou Complementares seja expressamente declarada.
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Art. 8º A indenização prevista nesta lei não prejudicará direito semelhante que resulte de ação judicial, desde que mais benéfico para o interessado.
§ 1º Os benefícios devidos em virtude de decisão judicial ou decorrentes da aplicação desta lei não
serão pagos cumulativamente.
§ 2º A importância recebida a título de indenização decorrente da aplicação desta lei será deduzida
do valor devido em virtude de decisão judicial, quan do mais benéfico para o interessado, prosseguindo-se a execução quanto ao saldo.
Art. 9º As despesas decorrentes desta lei correrão à conta do Orçamento da União.
Art. 10. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1999. –
Ney Suassuna – Paulo Hartung – Eduardo Suplicy
– Jefferson Péres – Jorge Bornhausen – Bello Parga – Paulo Souto – Lúdio Coelho – Gilberto Mestrinho – Lúcio Alcântara – Luiz Otávio – Ramez Tebet
– José Eduardo Dutra – José Fogaça – Geraldo
Althoff – Roberto Saturnino – Maguito Vilela.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
....................................................................................
Art. 8º É concedida anistia aos que, no período
de 18 de setembro de 1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência
de motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego,
posto ou graduação a que teriam direito se estivessem
em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará
efeitos financeiros a partir da promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie
em caráter retroativo.
....................................................................................
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LEI Nº 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação,
ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá ou tras providências.
....................................................................................
Art. 11. A indenização, a título reparatório, con sistirá no pagamento de valor único igual a R$3.000,00
(três mil reais) multiplicado pelo número de anos cor respondentes à expectativa de sobrevivência do desa parecido, levando-se em consideração a idade à épo ca do desaparecimento e os critérios e valores traduzi dos na tabela constante do Anexo II desta lei.
§ 1º Em nenhuma hipótese o valor da indeniza ção será inferior a R$100.000,00 (cem mil reais).
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 864
DE 12 DE SETEMBRO DE 1969
Altera o art. 2º do Decreto Legislati vo nº 18 (*), de 15 de dezembro de 1961, e
dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO Nº 18
DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961
Concede anistia aos que praticaram
fatos definidos como crimes que menciona.
..................................................................................
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
....................................................................................
Art. 8º É concedida anistia aos que, no período
de 18 de setembro de 1946 até a data da promulga ção da Constituição, foram atingidos, em decorrência
de motivação exclusivamente política, por atos de ex ceção, institucionais ou complementares, aos que fo ram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15
de dezembro de 1961 e aos atingidos pelo Decre to-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, assegura das as promoções, na inatividade, ao cargo, empre go, posto ou graduação a que teriam direito se esti-
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vessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de
permanência em atividade previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das carreiras dos servidores civis e militares e observados os respectivos regimes jurídicos.
§ 1º O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da promulgação da Constitução, vedada a remuneração de qualquer espécie em
caráter retroativo.
§ 2º Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos
ou compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude de
pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos.
§ 3º Aos cidadãos que foram impedidos de exercer, na vida civil, atividade profissional específica, em
decorrência das Portarias Reservadas ao Ministério da
Aeronáutica nº S-50-GM-5, de 19 de junho de 1964, e
nº S-285-GM5, será concedida reparação de natureza
econômica na forma que dispuser lei de iniciativa do
Congresso Nacional e a entrar em vigor no prazo de
doze meses a contar da promulgação da Constituição.
§ 4º Aos que, por força de atos institucionais, tenham exercido gratuitamente mandato eletivo de Ve reador serão computados, para efeito de aposentadoria no serviço público e previdência social, os respectivos períodos.
§ 5º A anistia concedida nos termos deste artigo
aplica-se aos servidores públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob
controle estatal, ex ceto nos Ministérios militares,
que tenham sido punidos ou demitidos por ativida des profissionais in terrompidas em virtude de de cisão de seus trabalhadores, bem como em decor rência do De creto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de
1978, ou por motivos exclusivamente políticos,
assegurada a readmisão dos que foram atingidos a
partir de 1979, observado o disposto no § 1º
....................................................................................
LEI Nº 9.140, DE 4 DE DEZEMBRO DE 1995
Reconhece como mortas pessoas
desaparecidas em razão de participação,
ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro
de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 11. A indenização, a título reparatório, con sistirá no pagamento de valor único igual a
R$3.000,00 (três mil reais) multiplicado pelo número
de anos correspondentes à expectativa de sobrevi vência do desaparecido, levando-se em considera ção a idade à época do desaparecimento e os critéri os e valores traduzidos na tabela constante do Anexo
II desta lei.
§ 1º Em nenhuma hipótese o valor da indeniza ção será inferior a R$100.000,00 (cem mil reais).
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 864
DE 12 DE SETEMBRO DE 1969
Altera o art. 2º do Decreto Legislati vo nº 18 (*), de 15 de dezembro de 1961, e
dá outras providências.
....................................................................................
DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 15 DE DEZEMBRO DE 1961
Concede anistia aos que praticaram
fatos definidos como crimes que menciona.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Expe diente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 460, DE 1999
Altera o art. 20 do Decreto-Lei nº 73,
de 21 de novembro de 1966, que “Dispõe
sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e
resseguros e dá outras providências”,
para incluir entre os seguros obrigatórios
o seguro de garantia das obrigações das
administradoras de consórcios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 20 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de
novembro de 1966, que “Dispõe sobre o Sistema Na cional de Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras providências”, pas sa a vigorar acrescido da seguinte alínea n.
“Art.20 ...................................................
..............................................................
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n) garantia do cumprimento das obrigações de administradora de consórcios."
Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias a partir da data de sua publicação.
Justificação
A aquisição de bens mediante o sistema de consórcios tem como principal atrativo o valor da prestação, freqüentemente menor do que a decorrente de
um contrato de financiamento, em virtude do prazo de
duração do consórcio, geralmente mais longo, bem
como da inexistência de juros, a despeito da incidência da taxa de administração cobrada pelas administradoras.
Esse meio de aquisição é amplamente utilizado,
especialmente por consumidores que não têm renda
suficiente para a aquisição de bens e serviços à vista
ou mediante financiamento.
Ao contratar com o consorciado, a administradora de consórcios normalmente exige dele algum
tipo de garantia para o caso de inadimplemento de
suas obrigações, como por exemplo a contratação do
“Seguro de Quebra de Garantia para Consórcios”.
Contudo, comumente não oferece, em contrapartida, qualquer tipo de garantia quanto ao cumprimento de suas obrigações para com o consorciado.
Por esse motivo, quando a administradora de
consórcios encontra-se em dificuldades financeiras e
tem sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco
Central do Brasil – BACEN, os consorciados sofrem
enormes prejuízos, tendo em vista que seus créditos
contra a administradora não têm qualquer privilégio,
ao contrário do que ocorre, por exemplo, com os cré ditos trabalhistas e fiscais, que são os primeiros a serem honrados, quase sempre comprometendo significativamente ou até mesmo exaurindo os recursos da
sociedade liquidanda, deixando muito pouco para in denização dos consorciados.
Não é justo permitir que o consorciado perca o
dinheiro investido na aquisição do bem objeto, do
consórcio. É preciso protegê-lo, assegurando-lhe a
garantia de cumprimento do contrato, ainda que a administradora venha a se tornar inadimplente.
Com essa finalidade cogitou-se, em passado recente, sobre a criação de um fundo, com recursos arrecadados junto às administradoras de consórcios,
para garantir os créditos dos consorciados contra
elas, à semelhança do Fundo Garantidor de Créditos
– FGC, que garante créditos de depositantes contra
instituições financeiras.
O saudoso Senador Vilson Kleinübing apresentou nesta casa o PLS nº 163, de 1996, arquivado no fi-
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nal da legislatura passada, em que era prevista a criação de um fundo dessa natureza. Da mesma forma, a
imprensa noticiou algumas vezes sobre iniciativas do
Conselho Monetário Nacional e da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios nesse sentido.
Nenhuma dessas iniciativas, contudo, logrou
êxito, permanecendo, assim, a necessidade de ado ção de um mecanismo de proteção ao consorciado
contra o inadimplemento de obrigações por parte das
administradoras de consórcios, o qual pretendemos
proporcionar ao consorciado com a aprovação deste
projeto, para o qual contamos com o apoio dos ilus tres pares.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Sena dor Arlindo Porto.
LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 73
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis espe ciais, são obrigatórios os seguros de:
a) danos pessoais a passageiros de aeronaves
comerciais;
b) responsabilidade civil do proprietário de aero naves e do transportador aéreo;
c) responsabilidade civil do construtor de imóve is em zonas urbanas por danos a pessoas ou coisas;
d) bens dados em garantias de empréstimos ou
financiamentos de instituições financeiras públicas;
e) garantia do cumprimento das obrigações de
incorporador e construtor de imóveis;
f) garantia do pagamento a cargo de mutuário
da construção civil, inclusive obrigação imobiliária;
g) edifícios divididos em unidades autônomas;
h) incêndio e transporte de bens pertencentes a
pessoas jurídicas, situados no país ou nele transpor tados;
i) crédito rural;
j) crédito à exportação, quando julgado conveni ente pelo CNSP, ouvido o Conselho Nacional do Co mércio Exterior (CONCEX);
l) danos pessoais causados por veículos auto motores de vias terrestres e por embarcações, ou por
sua carga, a pessoas transportadas ou não;
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m) responsabilidade civil dos transportadores
terrestres, marítimos, fluviais e lacustres, por danos à
carga transportada.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão
competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – No último dia 18 de maio do corrente ano, esta Presidência
recebeu o Ofício nº 1.708, de 1999, do Banco Central
do Brasil, encaminhando, nos termos do art. 5º da Resolução nº 69, de 1996, o relatório sobre a operação
de emissão de Bônus Global pela República Federativa do Brasil, no valor total de três bilhões de dólares
norte-americanos, que foi lido, anexado ao processo
da Resolução nº 69, de 1996, e encaminhado à Co missão de Assuntos Econômicos, em cumprimento
ao disposto no § 4º do art. 5º da referida Resolução.
No dia 30 de junho último, o Banco Central do
Brasil encaminhou a esta Casa o Ofício nº 2.408, de
1999, contendo a versão traduzida da documentação
relacionada à referida emissão de bônus.
Em face de os referidos expedientes versarem
sobre a mesma matéria, a Presidência determina o
desentranhamento do Ofício nº 1.708, de 1999, dos
autos da Resolução nº 69, de 1996, para processamento em autos próprios como Ofício S/28, de 1999,
a anexação a este do Ofício nº 2.408, de 1999, e o encaminhamento das matérias à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presidência recebeu o Aviso nº 646/99, de 15 de julho último, do Presidente do Tribunal de Contas da União,
encaminhando cópia da Decisão nº 431, de 1999, dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, e
dos demonstrativos elaborados pela Secex/AM, referentes às indenizações pagas, disponibilidades de recursos e investimentos ou débitos assumidos pela
Superintendência da Zona Franca de Manaus – SUFRAMA (TC-009.883/1997-5).
O expediente, anexado à Proposta de Fiscalização e Controle nº 1, de 1997, vai à Comissão de Fis calização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado nº 161, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a
jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
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Ao projeto foi apresentada uma emenda, que
vai ao exame da Comissão de Assuntos Sociais.
É a seguinte a emenda recebida:
EMENDA Nº 1 – PLEN
Apresentada ao Projeto de Lei do Se nado nº 161, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que dispõe sobre a
jornada de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem.
Acrescente-se o parágrafo 3º ao art. 2º ao Proje to de Lei nº 161, de 1999, com a seguinte redação:
“Art. 2º ..................................................
§ 1º ......................................................
§ 2º .......................................................
§ 3º o disposto no parágrafo anterior
não se aplica aos contratos de trabalho vin culados ao cumprimento de prazos e metas
de desempenho preestabelecidos.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.916, adotada em
29 de julho de 1999 e publicada no dia 30 do mesmo
mês e ano, que “Dispõe sobre incentivos fiscais para
desenvolvimento regional, altera a legislação do
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, e dá
outras providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re solução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Edison Lobão
Paulo Souto

Djalma Bessa
Mozarildo Cavalcanti
PMDB

Justificação
O notável legislador pretende, com óbvias ra zões altruístas, limitar a jornada de trabalho, diária e
semanal, dos enfermeiros, visando a paridade com
outras categorias profissionais e a melhoria de quali dade dos serviços de uma atividade desgastante.
Neste último intento, pondera-se com base na reali dade nacional onde, não raramente, a busca por me lhores condições de renda tem levado a múltiplos e
sucessivos vínculos empregatícios.
Dentro deste contexto, considera-se fundamen tal não impor grilhões às relações laborais hodiernas,
permitindo maior flexibilidade compatível com as no vas modalidades contratuais.
Sendo assim, é importante destacar que o Regi me Jurídico da CLT voltou a ser aplicado na Adminis tração Pública, por força da Reforma Administrativa
recentemente promulgada, adotando-se o Regime de
Contrato de Gestão, nos termos da Lei nº 9.724/98,
bem como invocar o art. 37, § 8º, da Constituição Fe deral, que prevê a autonomia gerencial orçamentária
e financeira dos órgãos e entidades da Administração
Pública.
Portanto, no art. 2º, é sugerido um novo pará grafo, estabelecendo que a mão-de-obra contratada
com base no contrato de gestão não será considera da para efeito da aplicação desta lei.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Sena dor Luiz Otávio.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

José Fogaça
Carlos Bezerra
PSDB

Sergio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Marina Silva

Antonio Carlos Valadares
PPB

Leomar Quintanilha

Ernandes Amorim

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Jorge Khoury
Roberto Brant

Paulo Magalhães
Gerson Gabrielli
PMDB

Cezar Schirmer
Geddel Vieira Lima

Armando Monteiro
João Henrique
PSDB

Mário Negromonte

João Leão
PT

José Genoíno

Arlindo Chinaglia
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PPB
Odelmo Leão

Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramita ção da matéria:
Dia 5-8-99 – designação da Comissão Mista
Dia 6-8-99 – instalação da Comissão Mista
Até 4-8-99 – prazo para recebimento de emen das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 13-8-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.917, adotada em
29 de julho de 1999 e publicada no dia 30 do mesmo
mês e ano, que “Institui, no âmbito do Poder Executi vo da União, o Programa de Desligamento Voluntário
– PDV, a jornada de trabalho reduzida com remunera ção proporcional e a licença sem remuneração com
pagamento de incentivo em pecúnia, destinados ao
servidor da administração pública direta, autárquica e
fundacional”.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Eduardo Siqueira Campos
Freitas Neto

José Agripino
Juvêncio da Fonseca

PMDB
Jáder Barbalho
Nabor Júnior

José Fogaça
Carlos Bezerra

PSDB
Sergio Machado

Osmar Dias

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
Marina Silva

Antonio Carlos Valadares
PPB

Leomar Quintanilha
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DEPUTADOS

Ernandes Amorim

Titulares

Suplentes
PFL

José Carlos Vieira
Francisco Rodrigues

Roland Lavigne
Expedito Júnior
PMDB

Confúcio Moura
Osvaldo Reis

Ricardo Noronha
Zaire Rezende
PSDB

Aécio Neves

Jutahy Junior
PT

José Genoíno

Arlindo Chinaglia
PPB

Odelmo Leão

Gerson Peres

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 5-8-99 – designação da Comissão Mista
Dia 6-8-99 – instalação da Comissão Mista
Até 4-8-99 – prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade
Até 13-8-99 – prazo final da Comissão Mista
Até 28-8-99 – prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Passa-se à lista de oradores.
Como primeiro orador inscrito, concedo a pala vra ao Senador Ney Suassuna, por vinte minutos.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, hoje é dia de festa
em meu Estado: a cidade de João Pessoa completa
414 anos. É uma das cidades mais antigas do País.
Já foi chamada de Frederika, Filipéia, Filipéia de Nossa Senhora das Neves, Paraíba e, por último, João
Pessoa.
Também está sendo encerrada, neste final de
semana, a tradicional Festa das Neves, que é freqüentada por todos os paraibanos, por todos os pes soenses. É uma festa em que encontramos todas as
manifestações regionais nos pavilhões, e na qual ho -
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menageamos Nossa Senhora das Neves. Enfim, hoje
é um dia de festa em João Pessoa.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, assomei
a esta tribuna hoje para falar de uma pesquisa muito
importante, da qual tomei conhecimento. O Instituto
Atlântico, “criado em 1993 por empresários, econo mistas, juristas, cientistas sociais, jornalistas e lide ranças políticas sociais”, acaba de divulgar o resulta do de uma pesquisa de opinião sobre “tributação, sa lário mínimo e cesta básica”.
Essa entidade suprapartidária tem como pro posta fundamental a discussão de iniciativas que ob jetivem a modernização do País, nisso envolvendo
opinião pública e lideranças políticas, mediante a “formulação de ações concretas e propositivas capazes
de promover profundas mudanças estruturais no Bra sil”. Esse é o objetivo principal do Instituto Atlântico.
Não faz muito, o Instituto apresentou propostas
de autonomia do Banco Central – eu, inclusive, fui au tor de um desses projetos –, de participação dos fun dos sociais dos trabalhadores no processo de privati zação de empresas estatais, de reforma da Previdên cia Social, de reforma tributária, de alterações nas re lações de emprego e de criação do cheque-educação
e do cheque-saúde.
No caso presente, a pesquisa, abrangendo as
regiões metropolitanas de São Paulo, Salvador, For taleza e outras cidades, foi conclusiva no sentido de
que o principal objetivo da reforma tributária “deve ser
o de reduzir impostos para incentivar a criação de empregos”, conforme a opinião de 63% dos entrevista dos. Enquanto o nosso povo sonha com menos im postos, verificamos que o Governo e forças políticas
pensam em criar mais impostos.
Para outros 12%, o objetivo “deve ser aumentar
os impostos para fazer os mais ricos pagarem mais”,
enquanto 11% declaram que “o alvo é acabar com a
sonegação”, e outros 9% que se deve “reduzir impos tos para que mais pessoas possam contribuir”.
Entre os que habitam a região metropolitana de
Fortaleza, 18% entenderam que a reforma tributária
deve majorar os impostos para que a classe rica pa gue mais.
Entre os que estudaram até o primeiro grau,
10% opinaram que a reforma tributária deve objetivar
principalmente o fim da sonegação, índice que cresce
para 24% quando referente aos possuidores de maior
nível de escolaridade. Portanto, 10% daqueles que só
têm até o primeiro grau pensam que a reforma deve lu tar contra a sonegação e isso cresce para 24% quando
se leva em conta as pessoas de nível universitário.
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Grande parte das pessoas, ou 62% dos entrevistados, disse saber que algum tipo de imposto incide sobre os produtos da cesta básica, enquanto 14%
julgaram que nenhum tributo é cobrado e 24% não
souberam responder.
Observou-se que a existência de cobrança é
mais conhecida entre os de maior escolaridade, com
o percentual de 71%, e os de renda familiar entre 10 e
20 salários mínimos, com 73% das opiniões. Então,
quanto mais escolarizado e quanto melhor o salário
mais se tem o percebimento de que a cesta básica é
tributada.
Dos 62% que acharam que algum imposto incide sobre a cesta básica, a maior parte, ou 35%, des conhecia a magnitude do imposto; 15% acreditam
que ele seja de até 10%; e 7% daqueles que foram
entrevistados achavam que se situava entre 10% e
20%.
O imposto embutido nos preços dos produtos,
como ocorre atualmente, desagrada a maior parcela
dos entrevistados. A grande maioria dos entrevistados, ou 82%, preferiram que o imposto fosse separado do preço final do produto, contra 14% que consideraram boa a forma atual. Assim é nos Estados Uni dos, pois quando pagamos ou compramos alguma
coisa sabemos qual é o valor do imposto. Aqui, 82%
gostariam que assim também fosse.
Os mais escolarizados, ou 90% do total, assim
também os mais jovens, defendem mudanças na forma de cobrar e apresentar os impostos sobre os pro dutos, posicionamento também assumido por 88%
dos entrevistados com renda familiar entre 10 e 20
salários mínimos. Para 30% dos mais velhos, o imposto deve continuar embutido no preço dos produtos.
No quesito relacionado à concordância com a
diminuição de impostos sobre produtos da cesta básica, a maioria, ou 62%, concordou totalmente e 21%
concordaram parcialmente. Desse total de 83%, o
grau mais expressivo de concordância encontra-se
entre os moradores da região metropolitana de São
Paulo, com 84%; entre os de maior escolaridade, com
92%; e entre os de maior renda familiar, com 90%.
Vejam que interessante: quanto mais escolarizado e quanto maior o salário, mais pensam que a taxação da cesta básica não deve ocorrer.
Entre os da capital baiana, 83% estão de acordo
com a redução de impostos dos produtos da cesta básica e, entre os da capital cearense, essa taxa decresce para 78%.
Instados a responder sobre a posição dos governadores ante a hipótese de reduzir o ICMS, reco-
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nheceram os entrevistados que a sua imposição recai
sobre os produtos da cesta básica; que a sua arreca dação destina-se aos Estados; e que os governado res podem reduzir a alíquota interna do imposto.
Para a ma i o ria absoluta, ou 79% nas três re giões pes quisadas, os Exe cu ti vos estaduais deve riam reduzir o imposto, com o fim de baixar os preços
dos produtos, superando em muito o percentual de
15% dos que julgaram que os governadores não po deriam adotar a redução. Ou seja, eles acreditaram
que os governadores poderiam reduzir o percentual
para abaixo de 15%.
A pesquisa registrou também que 80% dos resi dentes na região metropolitana de São Paulo são fa voráveis à redução de impostos dos produtos da ces ta básica.
Quanto à questão do reajuste do salário míni mo, 60% dos entrevistados acreditaram que a majo ração ocorreria em 1º de maio, enquanto 30% não
acreditaram.
Entre os primeiros, 38% calcularam que a corre ção seria de 3% a 5%, acompanhando a inflação.
Mais otimistas, 22% previram que o aumento chega ria a 10%.
Prossegue o estudo do Instituto Atlântico regis trando que, para 34% dos entrevistados, a diminuição
de 10% nos preços dos produtos da cesta básica se ria equivalente a um aumento do salário mínimo no
mesmo percentual.
Para 23% dos pesquisados, essa redução nos
preços seria o mesmo que aumentar o salário mínimo
em 5%; para 21% dos pesquisados, seria como um
aumento de 1% do salário mínimo.
Os 42% dos moradores de Fortaleza, os 43%
mais velhos e os 36% de menor escolaridade, crêem
numa relação diretamente proporcional entre a redu ção do preço da cesta básica e o aumento do salário
mínimo.
Perguntados sobre melhorias para as camadas
mais pobres da população, 42% dos entrevistados
disseram acreditar que é preferível a concessão de
um maior reajuste do salário mínimo à diminuição dos
impostos na cesta básica.
s
Como vêem V. Exª , a grande maioria, de uma
forma ou de outra, manifesta-se contra a taxação da
cesta básica. Isso ocorre na maioria dos países de senvolvidos. Lamentavelmente, no nosso País, talvez
pela carência sempre crescente de recursos, taxa mos a alimentação da população mais pobre. E isso
termina muito mal, porque o que ganhamos em im postos gastamos no tratamento de saúde, seja com o
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aumento da tuberculose, seja pela deficiência alimentar ou pela incidência de outros tipos de doença.
Perguntados sobre qual seria a atitude do em presariado no caso de o Governo reduzir os impostos
da cesta básica, as opiniões em geral foram favoráveis
à diminuição dos impostos incidentes sobre os produtos que a compõem. Cinqüenta e seis por cento acreditam que a redução de preços em função de menores impostos seria benéfica para toda a população;
24% acreditam que essa melhoria seria apenas parcial; e 11% opinam que a redução não teria grande valia.
Entre os 44% mais escolarizados e os 37% de
renda familiar mais elevada foram observadas as
maiores taxas dos que julgaram que tão-somente o
empresariado poderia reduzir os preços dos produtos. Essa é uma observação que nos deixa um tanto
preocupados, porque sempre se pensa que o empresariado deve fazer essa redução.
Finalmente, os resultados da pesquisa consignam que 58% dos entrevistados preferem a redução
de impostos na cesta básica antes mesmo da reforma
tributária, enquanto outros 38% acreditam que esse
aspecto deve ser discutido no âmbito dessa importante proposição.
Sessenta e um por cento dos moradores da região metropolitana de São Paulo querem a discussão
o mais rápido possível, índice que diminui para 55%
em Salvador e para 52% em Fortaleza.
Portanto, por essa pesquisa, podemos verificar
que a grande maioria gostaria que a cesta básica tivesse uma diminuição de impostos antes mesmo da
reforma tributária.
Dão maior valor à qualidade os 88% mais jovens, os 89% possuidores de nível médio de escolaridade e os 87% que têm renda familiar mensal acima
de 20 salários mínimos.
Em síntese, a pesquisa do Instituto reflete a opinião majoritária de que é recomendável a desoneração da cesta básica, a fim de se obter a elevação do
poder de compra do salário mínimo, sem prejuízo
para o ajuste fiscal, aduzindo ser incontroverso que o
aumento do salário produz forte impacto sobre as
despesas com o funcionalismo ativo e inativo, em to dos os níveis de Governo.
Se tivéssemos essa redução da cesta básica,
não haveria nenhuma repercussão nas despesas da
Previdência, não haveria nenhum acréscimo nas despesas com pessoal dos Governos Federal, Estadual
e Municipal, e teríamos uma repercussão muito grande na área de saúde.
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Assim, o Instituto Atlântico defende com acerto
que, tratando-se de tributos, “a desoneração da cesta
básica é medida para acabar com o imposto do pobre
e a tributação da fome”.
Portanto, reconheço o mérito dessa pesquisa.
Estou convencido de que deveria ser levada a sério a
proposta de diminuição de impostos sobre a cesta básica. Com toda certeza, haveria um aumento no salá rio mínimo, ou seja, nos proventos das classes mais
pobres. E ainda: melhor alimentada, a população te ria melhores condições de saúde.
Sr. Presidente, essa é a minha análise sobre a
pesquisa do Instituto Atlântico. Chegamos à conclu são de que nós, Parlamentares, devemos lutar pela
diminuição da incidência de impostos sobre a cesta
básica.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra, por vinte minutos, o Senador Geraldo Cândi do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, mais
uma vez, venho a esta tribuna tratar de um assunto
que considero grave para um segmento de trabalha dores: o dos servidores públicos federais.
Os governos neoliberais neste País, a partir do
Governo Collor de Mello, elegeram como principal
bode expiatório, na sua concepção neoliberal, os servidores públicos federais.
O Governo Collor de Mello defendia, como me tas prioritárias para transformar o Estado brasileiro
num Estado mínimo, a privatização das estatais e a
diminuição dos salários e do quadro dos servidores
públicos federais. A partir daí, os servidores têm sido
sempre os vilões, os bodes expiatórios desses gover nos.
A situação dos servidores públicos piorou no
Governo de Fernando Henrique Cardoso, pois, por
cinco anos consecutivos, eles não receberam nem
sequer um centavo de aumento salarial. Ao contrário,
tem havido confisco salarial. O Governo Federal, por
meio de decreto, aumentou a alíquota de contribuição
dos servidores da ativa, dos inativos e pensionistas
para a Previdência Social. Essa é a situação dos servidores neste País.
O Governo, que pretendia a adoção de um Estado mínimo, que pretendia privatizar estatais para
obter um Estado mais leve, na realidade, reduziu
salários, colocou servidores em disponibilidade, apo sentou, demitiu. E, no entanto, ao término de quatro
anos do Governo de Fernando Henrique Cardoso, o
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Estado está mais endividado: a dívida interna triplicou
e a externa, duplicou. Vale dizer que o saneamento
da dívida interna era objetivo do Governo.
Toda essa falácia de diminuição do Estado, de
privatização de estatais, de diminuição de salários de
nada não adiantou. Ao contrário, o Estado está cada
vez mais endividado e o servidor, mais pobre e mais
miserável. E agora vem o último pacote do Governo.
Assim, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Governo Federal tem sido reincidente em eleger o
servidor público como o bode expiatório do déficit das
contas públicas. Novamente, mobilizou seu pelotão
de ataque contra os servidores e de desmonte do já
fragilizado serviço público, que urdiu o Programa de
Gestão de Pessoal, apresentado no último dia 29 de
julho.
O objetivo declarado deste novo pacote, cujo
nome é de uma criatividade estapafúrdia, é a redução
dos gastos com pessoal. Suas armas são o PDV –
Programa de Demissão Voluntária, a colocação em
disponibilidade com salários proporcionais, a “concessão” de licença sem vencimentos e, se isso tudo
não for suficiente, a demissão pura e simples, que já
foi aprovada. Seu resultado é a intranqüilidade de
509.437 servidores da União.
No caso do Estado do Rio de Janeiro, a situação
é muito mais delicada, pois ali se concentra um maior
número de servidores, mais de 100 mil. Como se não
bastasse o desemprego estrutural a que este Governo nos expôs, agora o Rio de Janeiro será a principal
vítima desse genocídio trabalhista neoliberal, agravando mais ainda o quadro do desemprego local.
Tanto mais, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, que não será a primeira vez que o Rio de Janeiro
sofre com medidas dessa envergadura leonina. Um
exemplo foi o Programa Estadual de Desestatização
do ex-Governador Marcello Alencar, que custou o
emprego de cerca de 20 mil trabalhadores. Só o Banco do Estado, o Banerj, vendido ao grupo Itaú, promoveu 10 mil demissões.
Tal como o pacote do Governo Federal, o objetivo declarado dessas demissões estaduais seria a redução de custos e o aumento da eficiência do serviço
público. Com relação à primeira pretensão, basta observar que Marcello Alencar assumiu o Estado com
uma dívida da ordem de R$5 bilhões e, ao final de seu
governo, deixou para o seu sucessor, Antony Garotinho, mais de R$22 bilhões de endividamento, mesmo
tendo privatizado a maioria das empresas estaduais.
Quanto ao aumento da eficácia dos serviços públicos,
basta citar a insatisfação dos usuários da Cerj, com -
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panhia de eletricidade privatizada que presenteia o
consumidor com constantes apagões.
Voltando ao “pacote federal”, o argumento de
redução de despesas com a folha de pagamento é
mera falácia. E essa opinião não é somente minha,
pois, na edição do último domingo de O Globo, foi publicada uma reportagem com o seguinte título: “Ape sar do ajuste, o Governo gasta mais”. Prova disso são
os gastos do Governo com material de consumo, em
média, R$9 milhões por dia. Segundo a matéria da
jornalista Cátia Seabra, o Governo gastou, até a se mana passada, R$964 milhões com itens como com bustíveis, produtos de limpeza, cama, mesa e banho,
copa e cozinha, gêneros alimentícios e homenagens.
Portanto, o discurso de uma pretensa austeridade
não nos convence. Ao pretender cortar R$4 bilhões
às custas do servidor público, na verdade o Governo
Federal não estará melhorando a qualidade dos ser viços, como diz o Ministro Martus Tavares. Ao contrá rio, tornará ainda piores esses serviços, retiran do-lhes recursos humanos essenciais.
E a falta desses recursos, quando houver inte resses suficientemente poderosos para exigir a pres tação dos serviços, será certamente contornada me diante o artifício da terceirização, que custará mais
caro aos cofres públicos.
Outro sofisma é a tese de que o Brasil tem ex cesso de servidores públicos. O que pode haver, real mente, é incompetência gerencial, falta de uma políti ca de remanejamento ou de readequação do pessoal
às necessidades do serviço público. Em nosso País
há oito servidores públicos para cada mil habitantes;
na França a relação é de quarenta para mil e na Itália
de noventa e um para mil.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o povo
brasileiro não suporta mais os pacotes que, ao fim, resultam no agravamento do problema da qualidade de
vida. A verdade é que esse programa obedece aos ditames do FMI. Visa garantir aos agiotas internaciona is a continuidade de uma política que transfere bi lhões de reais de recursos públicos para uma minoria
endinheirada, em detrimento da vida de milhões de
brasileiros.
Alguns números que nos foram apresentados
pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público
Federal do Rio de Janeiro, o SINTRASEF/RJ, não per mitem dúvidas. Nos cinco primeiros meses deste ano
foi gasta, com o pagamento de pessoal e com a ma nutenção administrativa de investimentos, a soma de
R$69 bilhões. Com juros e amortizações, a despesa
alcançou R$127 bilhões. Só de juros foram R$22 bi -
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lhões, valor superior aos R$19 bilhões gastos com
pessoal.
Para o povo brasileiro, verdadeiro credor de
uma dívida social, o pagamento dessa dívida deveria
ser a prioridade do Governo do Professor Cardoso,
não interessando a degradação e o desmonte dos
serviços públicos. Serviço público de qualidade é um
direito e uma necessidade da população, além de ser
uma política de resgatar as enormes mazelas sociais.
Uma onda de demissões no serviço público federal agravará ainda mais o principal flagelo deste
País: o desemprego. Em conseqüência, aumentará a
violência, já hoje um grave problema nos grandes
centros urbanos.
Portanto, Sr. Presidente, cabe aos legisladores
desta Casa, que também são fiscais do Executivo, dizer a Sua Excelência o Presidente da República que
os credores internacionais, que tanto têm, podem esperar!. O povo brasileiro é que não pode mais esperar
por saúde, educação, habitação, reforma agrária e
uma política de geração de empregos. Afinal, onde
estão os oito milhões de empregos, um dos compromissos de campanha do atual Presidente? Não podemos mais esperar. O povo brasileiro já começa a manifestar seu descontentamento e a exigir mudança da
política do Governo. A palavra de ordem daqueles
1.180 brasileiros, militantes do MST e sindicalistas,
que iniciaram, no dia 26 de julho, a Marcha Popular
pelo Brasil, do Rio de Janeiro até Brasília, movimento
que visa debater com o povo a mudança de rumo da
política econômica deste País, não será apenas o grito desses lutadores, mas sim da maioria da população: “Fora daqui o FMI”.
Era o que eu tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Ademir Andrade. V. Exª dispõe de
vinte minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, venho
hoje a esta tribuna para tratar do problema permanente do nosso País: a reforma agrária. Trago evidentemente um caso específico de grande importância, o
da fazenda Cristalino, no sul do Pará.
A região sul-sudeste do Pará continua registrando o maior número de conflitos pela posse da terra.
De um lado, estão concentradas milhares de famílias
de trabalhadores rurais sem-terra, que esperam ser
assentadas, e de outro, uma grande quantidade de latifúndios improdutivos. No meio disso tudo, há um
Incra de mãos atadas pela falta de estrutura e pela
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falta de recursos para dar o atendimento à crescente
demanda, formada por gente do Pará e de outros
Estados que para lá vão em busca de uma oportuni dade para viver e trabalhar a terra. Nos momentos de
extrema dificuldade, de recessão, de desemprego
como o que está atravessando o nosso País, a alter nativa que resta é a ocupação da terra.
Hoje, tratarei da verdadeira novela em que se
transformou a desapropriação da Fazenda Vale do
Rio Cristalino, antigo megaprojeto agropecuário de
propriedade da Volkswagem do Brasil. Essa fazenda,
depois de ter sido palco de históricas denúncias de
trabalho escravo, desmatamento ilegal e desvio da finalidade da ocupação, foi vendida em leilão a tercei ros, há poucos anos, a fim de que fosse, afinal, exe cutado um projeto de exploração agropecuária.
Sr. Presidente, a Vale do Rio Cristalino, à seme lhança dos inúmeros projetos efetivados na época do
regime militar comandados pela Sudam – financiou
milhares de latifundiários do sul do País para ocupar
grandes extensões de terra no Pará – não atingiu a
produção esperada. Agora o povo está ocupando es sas terras, e o Governo as está desapropriando, o
que, mais uma vez, facilita a vida desses privilegiados
da nação brasileira.
Após a mudança de proprietários, funcionários
do Incra, atendendo à reivindicação de organizações
de trabalhadores rurais, resolveram fazer uma avalia ção daquela imensa área de 140 mil hectares, locali zada no Município de Santana do Araguaia, para ave riguar a conveniência da sua desapropriação.
O Incra e os sem-terra concluíram que a área é
excelente para reforma agrária, devido à sua localiza ção e à existência de terras férteis, propícias para colonização. É ainda dotada de estrutura completa, in cluindo hospital, escolas de 1º e 2º grau, repetidora
de televisão, quadra de esportes, 170Km de estrada
dentro da fazenda, dezenas de casas, cercas e ou tras benfeitorias altamente aproveitáveis. Isso facilita ria o parcelamento e a ocupação da terra, e significa ria inclusive redução considerável dos investimentos
governamentais, que normalmente oneram os assen tamentos. A Fazenda Cristalino tem, na verdade, es trutura compatível com a de muitos municípios. Ficou
claro que esses megaprojetos de um só proprietário
não funcionam, não dão lucro, tanto é que todos eles
estão sendo abandonados pelos seus donos.
Feita a análise, os técnicos do Incra concluíram
pela viabilidade da utilização da fazenda para assen tamento de mais de três mil famílias de trabalhadores.
E, no dia 21 de agosto de 1988, o Diário Oficial da
União publicava o decreto presidencial, declarando
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de interesse social para fins de reforma agrária esse
imóvel de 140 mil hectares de terra.
O processo de desapropriação, portanto, corria
normalmente, e, como sempre ocorre nesses casos,
assim que houve a publicação do decreto, centenas
de trabalhadores de todos os Municípios da região
acorreram para Santana do Araguaia e ocuparam
provisoriamente a fazenda, aguardando o desfecho
do processo para que pudessem ser assentados em
seus lotes. Também, como de costume, outros grupos, não-clientes da reforma agrária, buscaram ocu par parcelas da fazenda Vale do Rio Cristalino com o
intuito de grilar as terras ou extrair madeira de maneira ilegal e predatória. Bandidos, acobertados por madeireiros inescrupulosos, davam proteção aos grileiros, formando, a partir daí, um verdadeiro caldo de
cultura de miséria e violência, o que demonstra tam bém a incapacidade e a irresponsabilidade do Governo, que não sabe agir, não tem competência para
agir, não tem firmeza das suas ações e permite que
verdadeiras irregularidades, como essa, aconteçam
no Estado do Pará.
Aqueles que eram os verdadeiros clientes da reforma agrária passaram a ser perseguidos, agredidos
e ameaçados pelos não-clientes, ou seja, os especuladores e seus pistoleiros. O tempo ia passando e
aquela movimentação na fazenda atraiu ainda mais
gente, com todos os tipos de interesse. Foram para lá
também garimpeiros, pois foi detectada a ocorrência
de ouro de aluvião em diversos igarapés.
Até que, em outubro do ano passado, a estatal
Indústrias Nucleares do Brasil – INB trouxe um novo
elemento ao processo de desapropriação da fazenda
Vale do Rio Cristalino, informando ao Incra que, na
qualidade de executora do monopólio da União na
pesquisa, lavra e industrialização de minérios nucleares, vinha desenvolvendo “prospecção de urânio” na
região da Cristalino e solicitou que aquele órgão fundiário “envidasse esforços para conciliar os interesses sociais do Decreto Federal de 21 de agosto de
1998 com os interesses da INB em dar prosseguimento aos trabalhos minerários que vem realizando
na região”.
O processo de desapropriação foi, por essa ra zão, “paralisado”. Digo assim, porque a razão real
mesmo é a falta de dinheiro do Incra, o que demonstraremos a seguir.
O Movimento Brasileiro dos Sem-Terra (MBST),
que reivindica a área, dirigiu-se, então, ao Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, o ór gão público competente para gerir a mineração no
País, solicitando esclarecimentos, já que a área soli-
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citada pela INB para pesquisa na fazenda incidia ape nas em 3%, ou seja, 4.475ha, de um total de
132.392ha, indagando se haveria incompatibilidade
da exploração de minérios com o desenvolvimento de
atividades agropastoris.
O DNPM, pelo Ofício n.º 592/98, de 11 de de zembro de 1998, respondeu ao Movimento, confir mando que somente aquela pequena porção da fa zenda estava onerada pela INB para a pesquisa e a
lavra do minério radioativo. Nota-se que a própria INB
já havia declarado uma paralisação nos seus levanta mentos por seis anos, devido a restrições orçamentá rias. Ou seja, as Indústrias Nucleares do Brasil – INB
já havia suspenso a prospecção e a pesquisa porque
não tinha dinheiro para prosseguir no trabalho por
seis anos. Mais ainda: o Diretor-Geral do Departa mento Nacional de Produção Mineral, Miguel Navar rete Júnior, nesse ofício, afirma textualmente: “não
vislumbramos óbices legais que impeçam a desapro priação e promoção de assentamento de colonos na
referida fazenda, haja vista que o Código de Minera ção vigente no País compatibiliza a atividade minerá ria com a atividade agropastoril”.
Essa resposta oficial foi levada ao Incra, que,
não satisfeito – e aí eu reafirmo, mais uma vez, está
buscando uma desculpa para não proceder à desa propriação, porque a sua razão, na verdade, é falta de
recursos –, provocou o DNPM, já que a INB havia soli citado à Comissão Nacional de Energia Nuclear –
CNEN que adotasse providências junto ao DNPM
para o bloqueio de uma área ainda maior, incluindo
quase a metade da fazenda Vale do Rio Cristalino. O
Incra, por sua vez, queria saber se esse bloqueio se ria ou não possível.
Por meio do Ofício n.º 559, de 21 de dezembro
de 1998, o Diretor-Geral do Departamento de Produ ção Mineral mostrou ao Incra, logo de cara, que o de creto presidencial que declara de interesse social a
fazenda Cristalino se refere à área de superfície, en quanto que a atividade de exploração e aproveita mentos dos recursos minerais se desenvolve no sub solo!. Disse o Dr. Miguel Navarrete Júnior, textual mente: “pelo disposto do art. 84 do Código de Minera ção, em atendimento ao que estatui o art. 176 da
Constituição Federal, a jazida é bem imóvel, distinto
do solo onde se encontra, não abrangendo a proprie dade desse minério ou a substância mineral útil que a
constitui”. Em outras palavras, a questão da prospec ção e exploração do minério na fazenda Vale do Rio
Cristalino não tem nada que ver com o fato da sua desapropriação e da sua utilização pelos colonos.

388

Mais adiante, o Diretor-Geral do DNPM informou que os outros 97% da área, ou seja, os
135.916ha restantes, encontram-se completamente
onerados por 120 processos administrativos de titulação minerária, em sua maioria para a substância
ouro, para diversos mineradores. E afirma: “Isto pos to, não vislumbramos, à luz da legislação minerária vigente no País, a possibilidade de ampliação voluntária da área de bloqueio pró INB, conforme o pleito da
CNEN, sob pena de cometimento de atos danosos a
direitos dos referidos mineradores”.
Assim, Sr. Presidente, o órgão que cuida da
questão da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais deste País jogou, a meu ver, uma pá
de cal sobre a tentativa de se revisar o decreto presidencial de desapropriação daquela área.
Durante essas idas e vindas, mais e mais famílias
de sem-terra, organizadas por sindicatos de trabalhadores rurais de todos os municípios da região, chegavam
todos os dias a Santana do Araguaia e ocupavam parcelas da fazenda, passando por todo tipo de necessidade e enfrentando as dificuldades que aquele atraso provoca. Eles estavam certos de que, mais dia, menos dia,
o Governo cumpriria com o compromisso de desapropriar a área, ou seja, concluiria aquilo que tinha começado e os assentaria, dando-lhes condições mínimas
de sobrevivência para iniciarem suas roças.
Srs. Senadores, pularei cinco ou seis laudas do
meu pronunciamento que transcrevem um parecer
técnico de assessoria de geólogos desta Casa sobre
a matéria, porque o que estou querendo demonstrar é
que esse assunto é de extrema gravidade. Trata-se
de uma fazenda muito grande, com 140 mil hectares
de terra, a qual o Governo, inadvertidamente, incompetentemente, por meio de um decreto, desapropriou
no ano passado, suspendendo, posteriormente, todo
o propósito de efetivamente desapropriar a área. Ora,
ao se assinar um decreto de desapropriação neste
País, o povo toma conhecimento e imediatamente
ocupa a área, criando um verdadeiro conflito entre
aqueles que são clientes reais da reforma agrária e
aqueles que são especuladores, oportunistas, ladrões de madeira. Os madeireiros financiam grileiros,
comandados por pistoleiros, para ocuparem a terra e
retirarem de lá a madeira.
Na verdade, Sr. Presidente, o grande problema
é que a propriedade foi avaliada em R$40 milhões –
não sei se vale tudo isso, acho que é muito dinheiro.
Essa avaliação gerou problemas para o Incra, que
tem muito pouco dinheiro para efetivar a desapropriação. Aí é que está o nó da questão. A desapropriação
parou não por causa da questão do urânio, que está
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sendo usada como desculpa nesse processo; a desa propriação parou porque somente ela representaria
10% de todo o montante de recursos de que o Incra
dispõe para desapropriações em todo o País, porque,
lamentavelmente, só há R$400 milhões em títulos da
dívida agrária para os processos de desapropriação
no Brasil. Isso é absolutamente insignificante diante
das necessidades do nosso País.
No fim da Legislatura passada, o Senado apro vou, Senadora Heloisa Helena – contra o meu voto
naturalmente – um prejuízo para o Banco do Brasil de
R$5,5 bilhões, por questões políticas do Senhor Fer nando Henrique Cardoso. Sua Excelência passou um
dinheiro de títulos de precatórios que estava no Ban co do Estado de São Paulo para o Banco do Brasil,
para ter os votos dos Deputados que se interessavam
pela questão, colocando o prejuízo no Banco do Bra sil: R$5,5 bilhões. E nós, aqui no Senado, aprovamos
que a União deve assumir essa dívida para o Banco
do Brasil não sofrer o prejuízo, por uma questão políti ca de voto no Congresso Nacional do Senhor Fernan do Henrique Cardoso. Agora, para a reforma agrária,
que é uma necessidade do País, há R$400 milhões,
previstos no Orçamento, em TDA, para desapropriar
todas as terras necessárias.
Essa fazenda, que já está ocupada, está crian do o maior problema na região: pessoas estão pas sando fome e necessidade. No entanto, o Incra está
buscando uma desculpa para – vamos dizer – voltar
atrás em uma decisão, talvez até premeditada, quan do assinou o decreto de desapropriação da área.
É um verdadeiro absurdo!. Não podemos acei tar isso. Estudamos o assunto em profundidade, por que fomos procurados aqui, no Congresso Nacional,
pelos trabalhadores rurais de toda a região sul do
Pará, que estão indo para a área; fomos procurados
pelos Prefeitos dos quatro Municípios que envolvem a
fazenda: Santana do Araguaia, Conceição do Aragua ia, Redenção e Rio Maria, que assinaram um docu mento; a Bancada Federal do Pará, unanimemente –
dezessete Deputados Federais e três Senadores da
República –, assinou um documento pedindo ao Mi nistro da Reforma Agrária a desapropriação da Fa zenda Cristalino. Mas, até agora, o Ministro não se
manifestou, está dando como desculpa a questão da
empresa que pesquisa urânio, quando o alvará de
pesquisa dessa empresa só atinge 3% do total da
área.
O problema, na verdade, é falta de recursos.
Não podemos aceitar isso em hipótese alguma. Va mos protestar, vamos lutar. Fiz um estudo técnico,
com a Assessoria da Casa, utilizando documentos do
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Departamento Nacional de Produção Mineral, com
documentos da própria INB. Tudo prova que não tem
nenhum fundamento a alegação do Ministério, qual
seja, a de que está esperando manifestações da INB
para efetivar a desapropriação.
Os conflitos lá gerados já resultaram em mortes
entre madeireiros, grileiros financiados por madeireiros e clientes da reforma agrária. Vários grupos ocu param a área. Já houve mortes. Além de tudo, o coitado do cidadão que comprou a área para investir, com
o decreto de desapropriação, ficou a ver navios porque não tem mais comando nenhum sobre a área;
não há mais o que fazer.
Pensem na irresponsabilidade do Governo que
não faz nada. E agora o cidadão também não pode fazer mais nada, porque a terra dele já se tornou de to dos. Se o caso é discutir preço, vamos discutir preço e
pagar o valor real. Aliás, é o Incra que paga melhor
por terra neste País; não há melhor negócio no mundo do que vender terra para o Incra. Creio que todo latifundiário está doido para vender terra para o Incra,
pois não há melhor negócio.
Esse cidadão já foi chamado a negociar e aceitou. A terra foi avaliada em 40 milhões – é um verdadeiro município; tem benfeitorias imensas, tem repetidora de televisão, hospital, escola, 160 quilômetros
de estrada –, mas o desespero desse cidadão é tanto
que ele assinou um termo de compromisso com o
Incra aceitando toda a indenização em TDA; ele não
quer mais dinheiro, não recebe nenhuma das benfeitorias em dinheiro.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Faz soar a
campainha.)
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Penso que ainda tenho algum tempo, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª já
ultrapassou um minuto do seu tempo.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Mas como está na Hora do Expediente, V. Exª pode
ser um pouquinho mais condescendente, considerando a importância do tema, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Quero
apenas lembrar a V. Exª que, durante a Hora do Expediente, os oradores também dispõem de limite de
tempo.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA) –
Eu encerrarei em breve, Sr. Presidente. Deixo de ler o
discurso.
Fui recentemente ao sul do Pará receber uma
homenagem dos trabalhadores na efetivação de dois
acampamentos da fazenda Campo Alegre: uma luta
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que desenvolvemos por mais de dez anos até conse guirmos criar o assentamento.
Os trabalhadores rurais da área deram ao as sentamento da fazenda Campo Alegre o nome do Dr.
Pimenta, que é o Diretor de Assuntos Fundiários do
Ministério da Reforma Agrária. E a Campo Alegre fica
justamente ao lado da Cristalino e é também uma
área onde há o problema do urânio. No entanto, não
se criou restrição alguma a essa área.
Estamos trazendo um trabalho técnico muito di fícil de ser explicado num discurso, demonstrando
que o problema do urânio e da pesquisa está sendo
utilizado pelo Ministério da Reforma Agrária como
desculpa para não efetivar a desapropriação.
O que nós queremos, Sr. Presidente, é que o
Governo dê uma solução ao problema, que o Gover no Federal, por meio do Ministério e do Incra, resolva
o problema de alguma forma. Não podemos aceitar o
que está acontecendo na região. Quem está susten tando aquele povo são as prefeituras que já não têm
dinheiro para nada, nem para seu próprio funciona mento, nem para a folha de pagamento. Quem está
mantendo aquele povo, para não deixá-lo morrer de
fome, são os prefeitos, que já não possuem nada.
Estão fornecendo cesta básica e ajudando o povo,
principalmente no que se refere à saúde. As pessoas,
sem nenhuma assistência, levam seus filhos lá e as
doenças proliferam-se. A dificuldade é enorme. Não
podemos admitir que essa situação continue!
Estive com o Dr. Luís Fernando Pimenta, quan do fomos receber a homenagem – a propósito, foi co locada uma placa no assentamento com o seu nome –,
há cerca de três meses, e levantei a questão. Existem,
como mencionei, documentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais, de vários sindicatos da região, de
Prefeitos, Deputados Federais, Senadores da República, e até agora nenhuma resposta. Amanhã, teremos
uma nova audiência com o Ministro Raul Jungmann.
Quinze Prefeitos do sul do Pará comparecerão à audiência, e mais uma vez insistiremos na questão. O Ministério tem de resolver o problema dos trabalhadores e
o conflito que foi criado, e definir, de uma vez por todas,
a questão. Não podemos aceitar que nosso Estado seja
transformado em palco de permanentes conflitos, discórdias e dificuldades, em razão da incompetência e da
incapacidade do Ministério da Reforma Agrária e do
próprio Governo, que não lhe destina recursos.
Sr. Presidente, era essa a manifestação que eu
tinha a fazer. Solicito que sejam transcritos nos Anais
do Senado todos os documentos que nos chegaram
solicitando a desapropriação da área, bem como o
documento assinado pelos 17 Parlamentares e pelos
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3 Senadores da República e toda a justificativa do meu
pronunciamento, que é uma justificativa técnica, elaborada por geólogos, demonstrando de maneira clara
e óbvia que a questão da prospecção do urânio não
impede o assentamento rural na fazenda Cristalino.
Muito obrigado.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
DISCURSO DO SENADOR ADEMIR ANDRADE (PSB-PA), NA
SESSÃO DO SENADO FEDERAL EM 5-8-99
Tema: Reforma Agrária/desapropriação da Fazenda vale do Rio Cristalino.
Venho a esta tribuna para tratar de problemas que vêm ocorrendo na execução da Reforma Agrária em meu Estado. A região
sul/sudeste do Pará continua registrando o maior número de conflitos pela posse da terra.Lá estão concentradas, de um lado, milhares de famílias de trabalhadores rurais sem-terra à espera de serem assentadas e, de outro, a existência de uma grande quantidade de latifúndios improdutivos. No meio disto tudo, há um Incra de
mãos atadas pela falta de estrutura e de recursos para dar atendimento à crescente demanda, formada por gente do Pará e de outros Estados que para lá vão em busca de uma oportunidade para
viver e trabalhar na terra.
Hoje eu gostaria de analisar um caso específico que é a verdadeira novela em que se transformou a desapropriação da Fazenda Vale do Rio Cristalino, antigo megaprojeto agropecuário de propriedade da Volkswagen do Brasil que depois de ter sido palco de
históricas denúncias de trabalho escravo, desmatamento ilegal e
desvio da finalidade de ocupação, foi vendida em leilão para terceiros, há poucos anos atrás para que fosse afinal, executado em projeto de exploração agropecuária.
Após a mudança de proprietários, funcionários do Incra,
atendendo a reinvidicações de organizações de trabalhadores rurais, resolveram fa zer uma avaliação daquela imensa área de quase 140 mil hectares, localizada no município de Santana do Araguaia para averiguar a conveniência de sua desapropriação. Incra
e sem-terra concluíram que a área é excelente para a Reforma
Agrária, devido à sua localização, terras férteis, propícias para colonização, dotada de estrutura completa, incluindo hospital, escolas de 1º e 2º graus, repetidora de televisão, quadras de esporte,
170 quilômetros de estradas dentro da fazenda, dezenas de casas,
cercas e outras benfeitorias altamente aproveitáveis para facilitar o
parcelamento e a ocupação o que construiria inclusive em redução
considerável dos investimentos governamentais, que normalmente
oneram os assentamentos. A fazenda Cristalino tem, na verdade,
estrutura comparável a de muitos municípios.
Feita a análise, os técnicos do Incra concluíram pela viabilidade de utilização da fazenda para assentamento de mais de 3.000
famílias de trabalhadores e, no dia 21 de agosto de 1998, o Diário
Oficial da União publicava o decreto presidencial declarando de interesse social para fins de Reforma Agrária, aquele imóvel rural.
O processo de desapropriação, portanto, corria normalmente. E como sempre ocorre nesses casos, assim que houve a publicação de decreto, centenas de trabalhadores, de todos os municípios da região, correram para Santana do Araguaia e, ocupando
provisoriamente a fazenda, aguardavam o desfecho do processo,
para que pudessem ser assentados em seus lotes. Também como
de costume, outros grupos, não clientes da Reforma Agrária, buscaram ocupar parcelas da Vale do Rio Cristalino, com o intuito de
grilar as terras ou extrair madeira de maneira ilegal e predatória.
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Bandidos, acobertados por madeireiros inescrupulosos davam proteção aos grileiros, formando, a partir daí, um verdadeiro caldo de
cultura de miséria e de violência.
Aqueles que eram verdadeiros clientes da Reforma Agrária
passaram a ser perseguidos, agredidos e ameaçados pelos
não-clientes, ou seja, os especuladores e os seus pistoleiros. O
tempo ia passando e aquela movimentação na fazenda atraiu ainda mais gente, de todos os tipos de interesse. Foram para lá também garimpeiros, pois foi detectada a ocorrência de ouro de aluvião em diversos igarapés.
Até que em outubro do ano passado,a estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB), trouxe um novo elemento ao processo de
desapropriação da fazenda Vale do Rio Cristalino, informando ao
Incra que, na qualidade de executora do monopólio da União na
pesquisa, lavra e industrialização de minérios nucleares, vinha desenvolvendo “prospecção de Urânio” na região da Cristalino e solicitou que aquele órgão fundiário “envidasse esforços para conciliar
os interesses sociais do Decreto Federal de 21-8-98 com os interesses da INB em dar prosseguimento aos trabalhos minerários
que vêm sendo realizados na região”.
O processo de desapropriação foi paralisado. O Movimento
Brasileiro dos Sem Terra (MBST), que reivindicava a área, se dirigiu, então, ao Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM), que é o órgão público com competência para gerir a mineração no País, solicitando esclarecimentos, já que o bloqueio da
INB, na realidade, recai em pouco mais de 3% da área da fazenda,
ou seja 4.475 hectares, de um total de 139.392, e indagou se havia
incompatibilidade da exploração de minérios com o desenvolvimento de atividades agropastoris.
O DNPM, pelo Ofício nº 592/98, de 11 de dezembro de 1998,
respondeu ao Movimento confirmando que somente aquela pequena porção da fazenda estava onerada pela INB para pesquisa e lavra de mineral radioativo. Note-se que o próprio INB já havia declarado uma paralisação nos seus levantamentos, por 6 anos, devido
a “restrições orçamentárias”. Mais ainda, o diretor-geral do DNPM,
Miguel Navarrete Junior, neste ofício, afirmava textualmente: “não
vislumbramos óbices legais que impeçam a desapropriação e promoção de assentamento de colonos na referida fazenda, haja vista
que o Código de Mineração vigente no País compatibiliza atividade
minerária com atividade agropastoril”.
Esta resposta oficial foi levada ao Incra que, não satisfeito,
provocou novamente o DNPM, já que a INB havia solicitado à Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), que adotasse providências junto ao DNPM, para bloqueio de uma área ainda maior, incluindo quase a metade da fazenda Cristalino. O Incra queria saber
se esse bloqueio seria ou não possível.
Por meio do Ofício nº 599/98, de 21 de dezembro, o diretor-geral do Departamento Nacional de Produção Mineral mostrou
ao Incra, logo de cara, que o decreto presidencial que declarava de
interesse social a fazenda Cristalino se refere à área de superfície,
enquanto que a atividade de exploração e aproveitamento de recursos minerais se desenvolvem no subsolo! Disse o Dr. Navarrete:
“pelo disposto no art. 84 do Código de Mineração, em atendimento
ao que estatui o art. 176 da Constituição Federal, a jazida é bem imóvel distinto do solo onde se encontra, não abrangendo a propriedade deste o minério ou a substância mineral útil que a constitui”.
Mais adiante, o diretor-geral do DNPM informou que os outros 97% da área da fazenda, ou seja, os 135.916 hectares restantes, encontram-se completamente onerados por 120 processos administrativos de titulação minerária, em sua maioria para substância ouro, para diversos mineradores. E afirma: “Isto posto, não vislumbramos, à luz da legislação minerária vigente no País, a possibilidade de ampliação voluntária da área de bloqueio pró INB, conforme o pleito da CNEN sob pena de cometimento de atos danosos
a direitos dos referidos mineradores”.
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Assim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, o órgão que cuida de questões de exploração e aproveitamento dos recursos minerais deste País, jogou, a meu ver, uma pá de
cal sobre a tentativa de se revisar o decreto presidencial de desapropriação daquela área. Durante essas idas e vindas, mais e mais
famílias de sem-terra, organizados por sindicatos de trabalhadores
rurais de todos os municípios da região, chegavam todos os dias
em Santana do Araguaia e ocupavam parcelas da fazenda, passando todo tipo de necessidade e enfrentando as dificuldades que
aquele atraso provocava. Eles estavam certos de que, mais dia
menos dia, o governo cumpriria com o compromisso de desapropriar a área, ou seja, concluiria aquilo que tinha começado e os assentaria, dando-lhes condições mínimas de sobrevivência para iniciarem suas roças.
Me permito aqui analisar esta celeuma que se criou com o
interesse da INB pela área.
Antes, é preciso que se esclareça que cerca de 60% (sessenta por cento) das áreas não sedimentares do Brasil encontram-se tituladas ou requeridas para pesquisa ou aproveitamento mineral sob
os mais diversos regimes. Se este fato fosse determinante para sustar a realização de outras atividades de ocupação, o País não teria a
produção agrícola que tem e o rebanho de que dispõe. Aliás, o Estado do Pará é quase que 100% tomado por requerimentos de pesquisa e lavra. Fosse isso algum impedimento para produção agrícola e
pecuária, não teríamos produção alguma no Estado.
Vale dizer ainda, que nas áreas sedimentares, há sempre o
interesse da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e da própria Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) e que, se fosse contemplada a possibilidade de bloqueio para fins agropecuários, sobraria ao cidadão brasileiro área muito restrita para suas atividades
e sobrevivência.
Por outro lado, Senhor Presidente, verifica-se que os bens
públicos arrolados nos arts. 20 e 26 da Constituição Federal podem
ser classificados em bens de domínio hídrico e bens de domínio
terrestre, in clusive deixando claro que os bens públicos territoriais
compreendem o solo e o subsolo.
Assim, os grandes juristas do Direito Administrativo brasileiro, tais como Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Zanela Pie tro, Lúcia Valle de Figueiredo, Edimur Ferreira de Faria, Hely Lopes
Meirelles, dentre outros, costumam dizer de forma categórica que
“no solo estão as terras devolutas, terras de marinha, ilhas, terrenos acrescidos, re cebidos em dação de pagamento, compra, além
das terras adquiridas por desapropriação. No subsolo, encontram-se as jazidas em geral”.
Senhoras e Senhores Senadores, se estivéssemos na vi gência da Constituição Federal anterior, até que se podia questionar a quem pertencia a propriedade do subsolo, mesmo porque,
naquela época não se cogitava da separação entre solo e subsolo.
Agora, entretanto, a discussão perdeu o sentido com a promulgação da Constituição Federal de 1988. Esta deixa patente que
o subsolo é propriedade da União. Dois dos seus dispositivos cuidam do tema: o art. 20 que, no inciso 9, dispõe que constitui bens
da União “os recursos minerais inclusive os do subsolo”; e o art.
176, mais contundente e bastante objetivo: ele separa do solo, para
os efeitos de pesquisa e exploração, os recursos minerais e os cursos d’água, potenciais energéticos e reserva à União a propriedade
dos mesmos.
Ademais, à luz das leis vigentes no País, especificamente
nos termos do inciso 23 do art. 21 da Constituição Fe deral, cabe à
União explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer o monopólio estatal estabelecidopor meio do inciso 5 do art. 177 sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados.
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A legislação infraconstitucional atribui à Comissão Nacional
de Energia Nuclear (CNEN), autarquia federal criada pela Lei nº
4.118, de 27 de agosto de 1962, o exercício deste monopólio (Decreto-Lei nº 2.464, de 31 de agosto de 1988). O art. 176 da Constituição estabelece que as jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra. Este preceito estabelece, por via de
conseqüência, que em nenhum momento podem ser confundidas
as propriedades do ponto de vista da mineração e da agropecuária,
como já alertava o diretor-geral do DNPM em seus ofícios. No texto
constitucional entende-se por exploração a fase a que o Decreto-Lei nº 227, de 28 de fevereiro de 1967 (o Código de Mineração)
define como pesquisa mineral.
Na aplicação do Código de Mineração, o Departamento Nacional de Produção Mineral, transformado em autarquia por força
da Lei nº 8.876, de 2 de maio de 1994, dispõe de um arquivo de
controle geográfico das áreas, onde estão plotados todos os títulos
minerários e todas as áreas que, por qualquer motivo, possam
apresentar alguma restrição à pesquisa e ao aproveitamento mineral. Aí, portanto, estão re gistradas as áreas de controle ambiental,
as áreas in dígenas, a faixa de fronteira e as áreas de interesse do
setor petrolífero.
Em relação à pesquisa e lavra de minerais radioativos, o
DNPM, ao ser comunicado do interesse da CNEN por uma área,
registra em seus mapas os limites com a exclusiva finalidade de
evitar que, sem o conhecimento da CNEN, sejam atribuídos direitos minerários in compatíveis com os interesses dessa autarquia.
Em decorrência disso, o DNPM pode, inclusive, autorizar pesquisa
e lavra de outras substâncias minerais na mesma área, desde que
CNEN e DNPM concluam pela compatibilidade. Isto quer dizer que
mesmo que estivéssemos falando de conflitos de interesses exclusivamente minerários, isto poderia ser resolvido. Portanto, mais
possível le galmente e compatível tecnicamente é, ainda, o caso da
exploração agropastoril com a suposta exploração minerária.
A prática tem mostrado que o período de tempo entre a
constatação de uma ocorrência mineral qualquer e seu ulterior
aproveitamento é, em média, superior a 10 anos! E no caso de
grandes depósitos esse período é bem maior. Agora, no tocante a
jazimentos de urânio, existe a necessidade de um grande período
de pesquisa, explicado pelo caráter er rático da mineralização e da
necessidade de controle muito rígido das leis geológicas que norteiam a formação do depósito.
Assim, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, a implantação de “um grande polo de exploração de minérios”,
como pretende a INB, deve demandar período bem superior ao acima citado, haja vista o histórico dos depósitos de Poços de Caldas,
em Minas Gerais; Lagoa Real, na Bahia e Itataia, no Ceará. Estes
dois últimos foram definidos há mais de vinte e quinze anos, respectivamente, e o seu aproveitamento foi sequer iniciado!
Por outro lado, estudos realizados pela organização das Nações Unidas (ONU), e repetido em inúmeros trabalhos de economia mineral, indicam que, para um universo de 1.000 áreas consideradas promissoras, apenas 0,7 transforma-se efetivamente em
empreendimento econômico.
Isto revela que bloquear uma área ao aproveitamento agropecuário pelo simples fato de ali poder haver um depósito de minerais radioativos, não é sensato, não atende à lógica e nem à premência que o povo brasileiro atribui à solução dos problemas dos
sem-terra.
A eventual presença da INB na área deve, sim, ser considerada fator positivo, uma vez que configurada a hipótese de vir a
União a “implantar um grande pólo de exploração de minérios estratégicos” em áreas daquela fazenda, a existência de um contin-
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gente de cerca de 3.000 famílias garantiria a disponibilidade de um
cinturão verde, para fornecimento de hortigranjeiros como também
de mão-de-obra que poderia ser treinada para satisfazer as necessidades do pólo. Este, por outro lado, seria um consumidor cativo
da agroindústria local, absorvedor de mão-de-obra e também um
mantenedor da infra-estrutura necessária. Seria, na realidade, uma
solução sinérgica. A existência da atividade agropecuária, portanto, não traria nenhuma conseqüência nociva ao exercício do monopólio que cabe à CNEN exercer.
Além do mais, sendo usual na pesquisa científica de qual quer natureza partir-se do geral para o específico, do amplo para o
restrito, o bloqueio de 4.500 hectares não significa, em momento
algum, que a mineralização se estenda por toda esta área, e nem
que o seu eventual aproveitamento – mesmo acrescentando áreas
necessárias à implantação de plantas de beneficiamento, processamento e industrialização – atinja tais dimensões.
Com isso se pode concluir que há total compatibilidade no aproveitamento da área com a execução da fase de pesquisa a que se refere a INB e, mesmo que seja definida a economicidade da jazida, a área
necessária à implantação de um pólo para o seu aproveitamento será,
sem dúvida al guma, bastante menor que a que foi referida.
Ainda assim, se contrariando toda a lógica, a mineralização
por ventura aí existente estender-se pelos 4.500 hectares, o jazimento será tão importante do ponto de vista econômico, que abalará o preço dos minerais radioativos em nível mundial, e a despesa
com uma possível indenização de benfeitorias introduzidas pelos
colonos, cujos lotes sejam atingidos, será desprezível diante das
demais quantias envolvidas. Mas isto é um problema remoto, que
se vier a ocorrer será daqui a algumas décadas...
Ocorre que o Sr. Ministro da Política Fundiária, Raul Jungmann, ao meu ver por um excesso de zelo, resolveu encaminhar os
autos do processo ao ministro dos Projetos Especiais (antiga SAE),
na época dirigida pelo Embaixador Ronaldo Sardenberg, solicitando análise e manifestação daquela pasta, “quanto à conveniência e
oportunidade do prosseguimento da desapropriação”. Eu diria,
com as devidas escusas pela expressão, que isto é procurar chifre
em cabeça de cavalo.
Note-se que o processo de desapropriação está paralisado
lá no Incra desde outubro do ano passado, mas o processo de ocupação prossegue a toque de caixa. Estão lá na área os trabalhadores e suas famílias, aflitos, passando fome; os grileiros e ladrões de
madeira agindo à vontade; pistoleiros que protegem estes últimos
ameaçando os legítimos clientes da Reforma Agrária e nenhuma
definição é dada.
Quanto os proprietários da fazenda, soube que neste período todo têm agido de forma cooperativa com o processo de desapropriação, inclusive aceitando receber sua indenização toda em
TDA, inclusive as benfeitorias, o que demonstra, também, seu desespero, pois o processo de ocupação se tornou irreversível depois
que o Presidente da República declarou, por decreto, o interesse
social do imóvel, para fins de Reforma Agrária, dando início à corrida de sem-terra em busca dos melhores espaços.
Tenho comigo cópia da resposta dada quatro meses depois
ao Ministro Jungmann pelo Ministro Sardenberg, que disse: “parece-me mais conveniente aguardar a conclusão de estudo técnico,
com vistas a avaliar com melhor grau de confiabilidade a extensão
do potencial uranífero ali detectado em pesquisas anteriores. Nessas condições estou instruindo a Indústrias Nucleares do Brasil a
executar plano de prosseguimento de prospecção de minério de
Urânio na região, com prioridade para a parte sul da fazenda Cristalino. Os trabalhos deverão ser concluídos no prazo de seis meses”.
E agora, o que se vai fazer? Os ocupantes da área estão
atônitos com a indefinição do Governo e não aceitam ser retirados
de lá. Aliás, quero registrar que no último dia 21 de abril eu estive
participando das comemorações das desapropriações da glebas
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Cajú e Cristalino, antiga fazenda Campo Alegre, que fica localizada
no município de Santana do Araguaia, numa área de 71 mil hectares, vizinha ao sul da fazenda Cristalino, ou eja, na mesma ocorrência de Urânio. Pois bem, o assentamento desta área, que se chama
Luis Fernando Pimenta, em homenagem ao Diretor de Recursos
Fundiários do Incra, assentou cerca de 700 trabalhadores. Vale a
pena perguntar: será que o Urânio da Campo Alegre é diferente do
da Cristalino? Ou como é que o Incra não viu este problema no assentamento que realizou e agora coloca essas dificuldades no caso
da Cristalino?
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Araguaia, com apoio do Prefeito Wagner Pereira da Silva e do Secretário Municipal de Agricultura, Dirceu Carlos da Silva, escreveram ao
Ministro Raul Jungmann solicitando uma solução ur gente, pois as
famílias “estão vivendo na miséria, no mais completo abandono,
iludidos pela promessa de desapropriação que até agora não se resolveu.” As centenas de famílias que lá se concentraram oneraram
sobremaneira as já combalidas finanças municipais, nas despesas
sociais que geraram, já que o Incra não pôde ainda enviar alimentos e os créditos para garantir o início da ocupação.
Por sua vez, os prefeitos dos Municípios de Redenção, Santa Maria das Barreiras e Conceição do Araguaia, todos na região
sul do Pará, onde fica Santana do Araguaia, e inclusive o próprio
Prefeito Wagner, percebendo a gravidade da situação e a iminência
de problemas ainda maiores, também dirigiram apelo a nós, parlamentares da bancada federal do Pará, afirmando que “a procrastinação de uma decisão no caso só pode conduzir ao desespero e
ao caos social, posto que não existem alternativas que assegurem
uma atividade condigna e um mínimo de segurança daqueles excluídos de todo amparo social”.
Os quatro prefeitos nos pediram uma “intervenção salvadora que ponha fim ao drama que se abate sobre a região”. Vári os
Deputados, de todos os partidos, e nós, os três Senadores do Pará,
encaminhamos ao Ministro aquele apelo, solicitando que ele determinasse as providências cabíveis para uma breve solução do problema, em ofício conjunto datado de 23 de junho do corrente. Eu próprio fiz ao Ministro Jungmann o Ofício nº 88/99, em 19 de julho, reforçando aquela solicitação, já que não havia recebido resposta e,
aliás, até hoje ainda não recebi qualquer manifestação do Ministro.
Estou anexando a este pronunciamento cópias de todas essas manifestações a que acabei de me referir, pedindo à Mesa que
os tenha como parte integrante do meu discurso.
Em razão desta in definição, que está a preocupar todos nós
que queremos a realização de uma Reforma Agrária justa e prática,
que evite conflitos violentos, estarei acompanhando os prefeitos do
sul do Pará em audiência com o Ministro Raul Jungmann, que será
realizada nesta sexta-feira, dia 6, com o objetivo de fazermos com
que as autoridades responsáveis, neste País, pela questão da Reforma Agrária, enxerguem o problema social que está gerado e que
vai se agravar mais a cada dia, podendo resultar num verdadeiro
caos se o processo de desapropriação for sustado.
Espero que Sua Excelência use da sensibilidade que tem
demonstrado em outras ocasiões para perceber to das as implicações sociais deste delicado problema e que efetivamente possa
dar prosseguimento ao processo, como é do seu dever.
OF. GSLOTA Nº 233/99
Brasília, 23 de junho de 1999
A Sua Excelência o Senhor
Ministro Raul Belens Jungmann Pinto
Ministério Extraordinário de Política Fundiária
Brasília – DF
Senhor Ministro,
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Cumprimentando-o cordialmente, venho submeter à elevada consideração de Vossa Excelência o pleito das Prefeituras Municipais associadas à AMAT – Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, referente à questão do assentamento dos posseiros (sem-terra) acampados na Fazenda Cristalino, nos Municípios de Santana do Araguaia e Santa Maria das Barreiras – PA.
Diante da gravidade e da urgência dessa questão, que torna
o local um foco latente de conflitos, vimos solicitar a Vossa Excelência que determine as providências cabíveis para uma breve solução do problema.
Atenciosamente. – Senadores Luiz Otávio, PPB/PA – Jader Barbalho, PMDB/PA – Ademir Andrade, PSB/PA – Deputados Anivaldo Vale, PSDB/PA – Deusdeth Pantoja, PFL/PA – Elcione Barbalho, PMDB/PA – Gerson Pe res, PPB/PA – Giovanni
Queiroz, PDT/PA – João Batista Araújo, PT/PA – José Priante,
PMDB/PA – Nilson Pinto, PSDB/PA – Raimundo Santos, PFL/PA
– Victor Pires Franco, PFL/PA – Zenaldo Coutinho Júnior,
PSDB/PA – Jorge Costa, PMDB/PA – Josué Bengtson, PTB/PA –
Nicias Ribeiro, PSDB/PA – Paulo Rocha, PT/PA – Renildo Santos, PTB/PA – Valdir Ganzer, PT/PA.
OF. Nº 88/99-GSVPRE
Urgente
Brasília, 19 de julho de 1999
Exmo. Sr.
Raul Belléns Jungmann
DD. Ministro Extraordinário de Política Fundiária
Senado Federal
Nesta
Of. nº 88/99-GSVPRE
Senhor Ministro,
Venho à sua honrosa presença para solicitar especial atenção do Incra quanto à agilização dos processos referentes a desapropriações no Município de Santana do Araguaia.
Dado o número de reclamações e solicitações de providências que temos recebido daquele município, inclusive do próprio
prefeito, julgo que este é, sem dúvida, o mais importante e problemático foco de procura por terras, atualmente, com grande concentração de sem-terra oriundos de todos os municípios da região e
até de outros estados.
O Secretário de Agricultura de Santana do Araguaia nos
conta detalhes da problemática, em ofício acompanhado de relatório, cujas cópias seguem anexas.
Pelos relatos que temos ouvido do prefeito, dos Sindicatos e
da Comunidade, a Fazenda Vale do Rio Cristalino é onde existe a
maior ocupação e as mais preocupantes tensões, com registro de
assassinatos, ameaças de conflitos entre sem-terra, seguranças,
pistoleiros e grileiros. É também, conforme nos foi revelado, a área
mais apropriada para acomodar, em pouco espaço de tempo, o
maior número de famílias de agricultores, pois já há decreto declarando o interesse social. Os próprios sem-terra e os agentes do
Incra identificaram a área como conveniente e apropriada para a
Reforma Agrária.
Assim, solicito de V. Exª que seja recomendado ao Incra, em
sua Direção Nacional e à sua Superintendência Regional do Sul do
Pará que promovam um levantamento destas situações para que a
crescente demanda que se concentra em Santana do Araguaia possa
ser equacionada da forma mais prática e ágil possível, pois há uma
tendência de agravamento da tensão social naquele município.
Gostaria que V. Exª pudesse nos receber em audiência para
tratar destas questões, que estão a nos preocupar sobremaneira. O
encontro poderá ser marcado para os primeiros dias de agosto do
corrente, quando estarão em Brasília representantes dos sem-terra
e outras lideranças e autoridades de Santana do Araguaia.
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Certo de sua atenção, antecipo sinceros agradecimentos, ficando no aguardo de sua manifestação.
Atenciosamente, – Senador Ademir Andrade, Segundo Vice-Presidente.
OFÍCIO Nº 20/99–STR.
Santana do Araguaia – PA, 3 de maio de 1999
Ilmo. Sr.
Dr. Raul Beléns Julgmanh
DD. Ministro extraordinário de Política Fundiária.
Prezado senhor,
Venho por meio deste, como Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais do Município de Santana do Araguia, Estado
do Pará, expor e requerer. Senhor, o STR reafirma suas prioridades
em questão da Reforma Agrária no Município. Senhor, mas não
pode deixar de manifestar sua preocupação em relação à ocupação da Fazenda Vale do Rio Cristalino, onde estão abandonados à
própria sorte centenas de famílias, passando fome e doenças de
toda sorte. Como trabalhador rural que sou, corta meu coração ver
o estado que as mesmas se encontram, e é por esta razão que solicito que medidas sejam tomadas para solucionar este problema tão
grave, solicito que desaproprie esta fazenda e dê uma chance a estas famílias de recuperarem sua cidadania e dignidade, criando de
imediato um modelo de assentamento onde possamos acompanhar todo o desenvolvimento de sua implantação.
Senhor, a solução pleiteada é a imediata desapropriação da
Fazenda Vale do Rio Cristalino, e trazer todas as formas de ajudar
estas famílias que não eram de Santana do Araguaia, mas que aqui
escolheram para morar e progredir. Dê esta chance a elas.
Certo de poder contar com o seu empenho, visto seu alto e
elevado compromisso com a questão social da Reforma Agrária,
esperamos que a desapropriação seja rápida.
Ficamos aguardando uma resposta concreta o mais rápido
possível.
Atenciosamente,

OFÍCIO Nº 15/99 SEMAGRI
Santana do Araguaia – PA, 3 de maio de 1999
Ao
Dr. Fernando Matos Pimenta
DD. Chefe dos Recursos Fundiários do Incra/DF
Exmº Senhor,
Cumprimento-o, para em nome das famílias de sem-terras
que foram trazidas para a Fazenda Vale do Rio Cristalino, rogar por
uma solução urgente, e esta solução para eles neste momento e a
imediata desapropriação. Senhor, estas famílias estão vivendo no
mais completo abandono, na mais completa miserabilidade, com
doenças de todos os tipos mas principalmente malária e o pior,
fome, pois foram enganados, iludidos por uma promessa de que
tudo estaria resolvido, em breve, não mais que trinta dias. Lá estão
já a mais de sessenta dias e nada de resolver os problemas deles,
pelo contrário, só piorou.
Senhor, o Município de Santana do Araguaia vinha se mantendo afastado deste caso por entender que não era um problema
seu, visto que todos os ocupantes da Fazenda Vale do Rio Cristalino são de outros municípios vizinhos, mas agora que o problema
está criado e estamos sendo procurados todos os dias para resolver problemas de saúde, comida e transporte. Somos obrigados a
clamar por uma solução rápida e urgente pois, o Município não tem
como arcar com estes gastos que não estavam previstos, com tan-
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ta gente chegante. Chegamos a acreditar que talvez em áreas do
próprio Governo fosse possível colocar estas famílias, mas visto a
grande quantidade que está chegando vejo que esta hipótese torna-se impossível.
Senhor, para buscar solucionar este problema que não era
nosso é que solicitamos a imediata desapropriação da Fazenda
Vale do Rio Cristalino objeto do processo nº 4.423/97. Claro que os
sem-terra que lá se encontram necessitam com urgência desta solução e de ajuda. Senhor, é para nos ajudar na equação dos problemas mais imediatos que solicitamos seu empenho para fornecer
mantimentos e remédios para que assim possamos atender às necessidades dos sem-terra que lá estão.
Sem mais para o momento, antecipamos agradecimentos e
ficamos aguardando a desapropriação.
Atencioamente, Dirceu Carlos da Silva, Secretário Munici pal de Agricultura.
Santana do Araguaia, 17 de junho de 1999
À Suas Excelências Senhores
Parlamentares Federais do Estado do Pará
Congresso Nacional
Brasília – DF
Excelentíssimos Senhores Parlamentares,
Os abaixo-assinados, prefeitos municipais associados à
AMAT – Associação dos Municípios do Araguaia e Tocantins, inteirados da gravi da de que possa advir pela fal ta de solu ção de assentamento dos pos se i ros (sem-terra), acampa dos na Fa zen da
Cristalino, no Mu ni cí pio de San tana do Ara guaia/PA e Santa
Maria das Barre i ras, vem respe i to sa men te solicitar que Vossas
Exce lên ci as se dig nem a inter ce der junto ao Mi nis té rio Extraor dinário de Polí ti ca Fun diária, para que de termine provi dên ci as
legais urgen tes, no sen tido da efetivação do proces so de de sa pro pri a ção do imó vel mencionado, obje to de circuns tan ci a da
análise nes te Mi nistério.
Os signatários, afirmam em justificação do presente pedido
que, o adiamento de solução desse assentamento, poderá ter conseqüências sociais imprevisíveis, quer pelas condições das centenas de famílias ali alocadas precariamente, quer pelo foco de vio lência que poderá ocorrer, e a falta de uma decisão le gal que permita a Prefeitura intervir diretamente com suporte assistencial de
atendimento àquelas famílias.
A procrastinação de uma decisão no caso só pode conduzir
ao desespero e ao caos social, posto que não existem alternativas
que assegurem uma atividade condígna e um mínimo de segurança aqueles excluídos de todo amparo social.
Confiantes na sensibilidade de Vossas Excelências, aguardamos uma intervenção salvadora que ponha fim ao drama que se
abate sobre a região e valemo-nos do ensejo para renovar protestos de admiração.
Atenciosamente, Wagner Pereira da Silva, Prefeiro Municipal de Santana do Araguaia – Mário Aparecido Moreira, Prefeito
Municipal de Redenção – Admei Campos Rodrigues, Prefeito
Municipal de Santa Maria das Barreiras – José Alberto de S. Branco,
Prefeito Municipal de Conceição do Araguaia.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será atendido na forma regimental.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 414, DE 1999
Requeiro, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, seja solicitado informação ao Exce lentíssimo Senhor Ministro de Saúde, quanto ao cum primento de cada uma das recomendações constan tes do Relatório de Auditoria Especial da Secretaria
Estadual de Saúde de Rondônia, realizada pelo De partamento de Controle, Avaliação e Auditoria do Mi nistério da Saúde, no 1º trimestre deste ano, por soli citação do então Secretário Estadual de Saúde Car los Jorge Cury Mansilla, bem como, os procedimen tos decorrentes nos órgãos aos quais foi encaminha do para conhecimento e providências no âmbito de
suas competências.
Justificação
A auditoria especial da Secretaria Estadual de
Saúde de Rondônia rea lizada pelo Ministério da Saúde no 1º trimestre deste ano, aponta irregularidades
administrativas funcionais e técnicas na organização
do sistema de saúde do estado, inclusive, a existên cia de normas em desacordo com a legislação do
SUS, que possibilitam a não-aplicação dos recursos
repassados do Fundo Nacional de Saúde em suas finalidades legais. Além disto, dentre outras irregulari dades, constatou contratos ilegais com Unidades
Prestadoras de Serviço, recomendando restituição
de valores pagos indevidamente, e extensão do pe ríodo auditado para verificação de procedimentos co brados na Clínica Radiológica Samuel Castial e A
Analisa – Análises Clínicas e Citologia. Passados 120
dias do encaminhamento do relatório ao Gabinete do
Ministro da Saúde, com recomendações explícitas e
indicação para encaminhamento a órgãos subordina dos, ao Conselho Estadual de Saúde, à Procuradoria
da República em Rondônia, e ao Conselho Regional
de Medicina em Rondônia, no exercício da função
parlamentar de fiscalização e controle, inclusive para
eventual instrução de norma legal pertinente ao pré vio controle das normas estaduais de organização
dos sistemas de saúde para o repasse de recursos do
Fundo Nacional de Saúde, importa conhecer o cum primento das recomendações e demais providências
pertinentes que tenham sido adotadas na devolução
de recursos havidos em pagamentos indevidos, e
responsabilização criminal dos responsáveis pelas
fraudes constatadas.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Sena dor Ernandes Amorim, PPB – Rondônia.
(À Mesa para decisão.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão,
na forma do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 461, DE 1999
Dispõe sobre a assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os medicamentos de uso contínuo, prescritos por médico ou serviço integrante do Sistema
Único de Saúde (SUS) e indisponíveis nas farmácias
das redes próprias, contratadas e conveniadas pelo
SUS, serão dispensados, sem ônus, aos usuários em
farmácias comerciais previamente contratadas ou
conveniadas para essa finalidade.
Art. 2º Os contratos e convênios a serem firmados com farmácias comerciais para fins de assistência farmacêutica a usuários do Sistema Único de Saúde, nos termos previstos no art. 1º, serão regidos pelos mesmos procedimentos e instrumentos que regem os contratos e convênios firmados pelo Sistema
com estabelecimentos e profissionais de saúde para
fins de assistência médica.
Art. 3º O pagamento das farmácias contratadas
ou conveniadas será feito segundo normas, parâmetros e procedimentos estabelecidos pela direção nacional do SUS e aprovadas pelo Conselho Nacional de
Saúde.
Art. 4º Esta lei entra em vigor no prazo de um
ano a contar da data de sua publicação.
Justificação
A assistência farmacêutica é parte indissociável
e crítica da assistência à saúde.
Apesar de reconhecer que, em nosso meio, as
políticas do setor estiveram voltadas, tradicionalmente, para a garantia dos medicamentos essenciais a,
pelo menos, os grupos populacionais carentes, é preciso também reconhecer sua insuficiência, em especial para garantir o acesso a eles por parte de largas
parcelas de nossa população – em geral pessoas idosas cujas rendas familiares provêm de aposentadorias e pensões limitadas – que dependem do uso contínuo de determinados medicamentos, em razão de
condições crônicas de saúde.
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Este projeto de lei tem por objetivo assegurar
que as pessoas carentes que necessitam do uso contínuo de determinados medicamentos como condição
para a manutenção de sua saúde e – com frequência
– da própria vida, não venham a sofrer por incúria ou
incompetência das autoridades que deveriam ser responsáveis por uma ação que a Constituição conside ra de relevância pública.
Para assegurar o direito universal de acesso a
tais serviços – que está na letra da Constituição –, na
ausência de medicamentos nas farmácias dos servi ços próprios do SUS ou por ele contratados ou conve niados, o projeto possibilita que as pessoas carentes
e que deles fazem uso contínuo possam adquiri-los
em farmácias comerciais contratadas ou convenia das com o SUS, da mesma forma com que outros es tabelecimentos de saúde o são.
Acreditamos que, com a existência de tal obri gação, estamos contribuindo para a implantação da
atual Política Nacional de Medicamentos, que prevê a
descentralização da gestão da assistência farmacêu tica. Ela deverá representar um estímulo ao desen volvimento institucional das secretarias municipais de
saúde para a assunção das responsabilidades que
lhes atribui a Política e a adesão aos planos de assis tência farmacêutica, previstos por ela.
A obrigação legal do SUS de garantir o acesso a
medicamentos que não disponibilizar na sua rede
será – espera-se – um estímulo à busca, por parte
dos municípios, de pactos de gestão e de cobrança de
eficiência de seus parceiros, isto é, dos organismos de
gestão estadual e federal do SUS, em especial na busca de maior eficiência nos sistemas de distribuição do
setor público, de definição de contrapartidas e respon sabilidades, e de melhoria na sistemática de progra mação, acompanhamento e avaliação da implemen tação tanto da política quanto dos planos de assistên cia farmacêutica, em nível estadual e municipal.
O estabelecimento de normas e parâmetros
com os quais se farão os referidos contratos, convêni os e o pagamento das farmácias contratadas ou con veniadas, sob responsabilidade da direção nacional
do SUS e aprovação do Conselho Nacinal de Saúde,
é coerente com o que dispõe a própria Lei Orgânica
da Saúde em relação à remuneração de serviços pri vados complementares (art. 26).
Com esta proposição esperamos estar contribu indo para a implementação do princípio de integrali dade e do direito à saúde de nossa população carente
e, ao mesmo tempo, para a criação de mecanismos
eficazes para a implementação e o aprimoramento da
atual Política Nacional de Mecidamentos.
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Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Senador Arlindo Porto.
(Às Comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais – cabendo à última
a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 462, DE 1999
Altera o art. 121 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código
Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O § 2º do art. 121 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal –
passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 2º Se o homicídio é cometido:
..............................................................
VI – contra maiores de setenta anos ou
menores de quatorze anos:
......................................................(NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
Temos assistido, em nossa sociedade, a um
sensível aumento da ocorrência de crimes violentos e
cruéis contra vítimas que, por sua condição de idade,
anciãos ou crianças, caracterizam o delito por sua torpeza e corvadia, pois se valem da dificuldade ou im possibilidade de defesa do ofendido.
Por isso, pensamos que a Lei Penal deva punir,
com mais rigor, o agente de crimes praticados nessas
circunstâncias.
Esta proposição visa ao aprimoramento do Direito e da Justiça.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Ney
Suassuna.
LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de seis a vinte anos.
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por
motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta
provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de
um sexto a um terço:
§ 2º Se o homicídio é cometido:
I – mediante paga ou promessa de recompensa
ou por outro motivo torpe;
II – por motivo fútil;
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III – com emprego de veneno, fogo, explosivo,
asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de
que possa resultar perigo comum;
IV – à traição, de emboscada, ou mediante dis simulação ou outro recurso que dificulte ou torne im possível a defesa do ofendido;
V – para assegurar a execução, a ocultação, a
impunidade ou vantagem de outro crime:
Pena – reclusão, de dose a trinta anos.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 463, DE 1999
Altera o art. 17 do Decreto-Lei nº 73,
de 21 de novembro de 1966, que “dispõe
sobre o Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e
resseguros e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A alínea c, do art. 17, do Decreto-Lei nº
73, de 21 de novembro de 1966, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 17. .................................................
..............................................................
c) por dotações orçamentárias anuais,
em valores a serem determinados pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP,
Ministério da Fazenda e Ministério da Agricultura e do Abastecimento." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O Seguro Agrícola somente é praticado pela
Companhia de Seguros de São Paulo (COSESP) em bora seu funcionamento esteja previsto, no Decreto-Lei
nº 73/66, que rege os seguros públicos no Brasil.
Considerando que a experiência brasileira e in ternacional indicam que o Seguro Agrícola é frequen temente deficitário, devido as suas características
singulares especialmente a cobertura de sinistros ge neralizados, sugerimos que, devido à importância
desse tipo de atividade para a agricultura, sejam utili zados recursos públicos para garantir a formação do
Fundo.
É importante observar que as seguradoras pri vadas que optarem por operar com seguro agrícola
estariam sujeitas à legislação que rege o seguro pri -
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vado. Entretanto, na ausência de garantias para a
constituição de um fundo de estabilidade, o risco en volvido não estimula a adoção de tal modalidade de
seguro pela maioria das empresas seguradoras.
Assim, o proposto neste projeto de lei objetiva
apenas proporcionar o amparo legal para a utilização
de recursos públicos na composição do fundo de es tabilidade, garantindo às empresas que operarem
com seguro agrícola algum tipo de apoio na ocorrência de perdas generalizadas.
Considerando a importância do seguro agrícola
para o desenvolvimento da agricultura no Brasil, solicitamos a aprovação deste projeto nos termos em
que se apresenta.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Senador Osmar Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 73, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 1966
Dispõe sobre o Sistema Nacional de
Seguros Privados, regula as operações de
seguros e resseguros e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 17. O Fundo de Estabilidade do Seguro Rural será constituído:
a) dos excedentes do máximo admissível tecnicamente como lucro nas operações de seguros de
crédito rural, seus resseguros e suas retrocessões,
segundo os limites fixados pelo CNSP;
b) dos recursos previstos no art. 28 deste decreto-lei;
c) por dotações orçamentárias anuais, durante
dez anos, a partir do presente decreto-lei, mediante o
crédito especial necessário para cobrir a deficiência
operacional do exercício anterior.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI Nº 464,
DE 1999 – COMPLEMENTAR
Dá nova redação aos §§ 1º e 2º do art.
2º da Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes de distribuição dos
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recursos do Fundo de Participação dos
Municípios.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Comple mentar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º ...................................................
§ 1º O redutor financeiro a que se refere
o caput deste artigo será de:
I – dez pontos percentuais no exercício
de 1999;
II – vinte pontos percentuais no exercí cio financeiro de 2000;
III – trinta pontos percentuais no exercí cio financeiro de 2001;
IV – quarenta pontos percentuais no
exercício financeiro de 2002;
V – cinqüenta pontos percentuais no
exercício financeiro de 2003;
VI – sessenta pontos percentuais no
exercício financeiro de 2004;
VII – setenta pontos percentuais no
exercício financeiro de 2005;
VIII – oitenta pontos percentuais no
exercício financeiro de 2006;
IX – noventa pontos percentuais no
exercício financeiro de 2007;
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2008, os
Municípios a que se refere o § 2º do art. 1º
desta Lei Complementar terão seus coeficientes individuais no Fundo de Participação
dos Municípios – FPM fixados em conformidade com o que dispõe o caput do artigo an terior." (NR)
Art. 2º Esta lei complementar entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3º revogam-se as disposições em contrário,
especialmente os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Comple mentar nº 91, de 22 de dezembro de 1997.
Justificação
O presente projeto de lei complementar tem por
finalidade alterar os §§ 1º e 2º do art. 2º da Lei Com plementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a distribuição dos recursos do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM.
A alteração proposta consiste em ampliar de
cinco para dez anos o prazo previsto naquele disposi tivo para a redução dos coeficientes do FPM corres pondentes aos municípios que perderam população,
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amortecendo as perdas de receitas de centenas de
municípios brasileiros, decorrentes da disposição
contida no § 1º do art. 2º da Lei Complementar nº
91/97.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Senador Osmar Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SUBSECRETARIA DE ATA
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 91, DE
22 DE DEZEMBRO DE 1997
Dispõe sobre a fixação dos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios.
....................................................................................
Art. 1º Fica atribuído aos Municípios, exceto os
de Capital, coeficiente individual no Fundo de Participação dos Municípios – FPM, segundo seu número
de habitantes, conforme estabelecido no § 2º do art.
91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a
redação dada pelo Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de
agosto de 1981.
§ 1º Para os efeitos deste artigo, consideram-se
os Municípios regularmente instalados, fazendo-se a
revisão de suas quotas anualmente, com base nos
dados oficiais de população produzidos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estística –
IBGE, nos termos do § 2º do art. 102, da Lei nº 8.443,
de 16 de julho de 1992.
§ 2º Ficam mantidos, a partir do exercício de
1998, os coeficientes do Fundo de Participação dos
Municípios – FPM atribuídos em 1997 aos Municípios
que apresentarem redução de seus coeficientes pela
aplicação do disposto no caput deste artigo.
....................................................................................
Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 1999, os ga nhos adicionais em cada exercício, decorrentes do
disposto no § 2º do art. 1º desta lei complementar, terão aplicação de redutor financeiro para redistribuição
automática aos demais participantes do Fundo de
Participação dos Municípios – FPM, na forma do que
dispõe o § 2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº
1.881, de 27 de agosto de 1981.
§ 1º O redutor financeiro a que se refere o caput
deste artigo será de:
I – vinte por cento no exercício de 1999;
II – quarenta por cento no exercício de 2000;
III – sessenta por cento no exercício de 2001;
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IV – oitenta por cento no exercício de 2002.
§ 2º A partir de 1º de janeiro de 2003, os Municí pios a que se refere o § 2º do art. 1º desta lei comple mentar terão seus coeficientes individuais no Fundo
de Participação dos Municípios – FPM fixados em
conformidade com o que dispõe o caput do artigo anterior.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômi cos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 465, DE 1999
Dispõe sobre a importação, comerci alização e uso de agrotóxicos, seus componentes e afins e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A importação, comercialização e uso de
agrotóxicos, seus componentes e afins fabricados em
Estado-Partes de tratados de mercado comum ou de
tratados de reciprocidade de direitos iguais ou equi valentes dos quais o Brasil faça parte serão permiti dos com base no que dispõe esta lei.
Art. 2º Os agrotóxicos, seus componentes e
afins, importados de países signatários de tratados
previstos no artigo anterior terão seus registros reco nhecidos no Brasil como equivalentes ao registro na cional, ficando, porém, sujeitos ao cumprimento das
exigências da legislação nacional relativa aos produ tos agrotóxicos naquilo que não tenha sido compro vadamente atendido em seus países de origem.
§ 1º Cabe à pessoa física ou jurídica interresada
a comprovação do registro dos agrotóxicos, seus
componentes e afins mediante apresentação de re querimento por ela assinado, com a juntada de Certidão de Registro original, expedida pelo órgão oficial
responsável do país exportador, devidamente auten ticada pela autoridade consular brasileira, creditada
naquele país.
§ 2º O pedido de registro no território nacional
será solicitado diretamente por procurador devida mente qualificado, com domicílio no Brasil, com pode res para representar e receber notificações adminis trativas e citações judiciais, referentes às matérias
abrangidas por esta lei, sob pena de extinção do direi to de registro.
§ 3º A procuração deverá outorgar poderes para
efetuar pedido de registro e sua renovação junto aos
órgãos federais competentes e ser específica para
cada caso.
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§ 4º O pedido de registro deverá ser instruído
com procuração conferindo os poderes necessários,
devidamente traduzida, por tradutor público juramentado, caso lavrada no exterior.
Art. 3º Para serem vendidos ou expostos à venda em território nacional, os agrotóxicos, seus componentes e afins importados terão de apresentar rótulos próprios, redigidos em português, que atendam às
exigências da legislação brasileira.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A reunião de nações por meio de tratados que
visam à formação de mercados comuns apresenta-se
como uma tendência irreversível dos tempos atuais,
em que o ritmo acelerado de globalização da economia impõe, aos países, soluções diferenciadas para
os novos problemas.
No Brasil, o mais importantes desses tratados é,
sem dúvida, o Mercosul, que vem sendo considerado,
desde o princípio, uma prioridade para os governantes de nosso País. Já em 1991, o Tratado de Assun ção dispunha sobre a decisão dos Estados-Partes de
constituir um mercado comum, o qual teria, entre
seus princípios, a livre circulação de bens, serviços e
fatores produtivos entre os países, a coordenação de
políticas macroeconômicas e setoriais entre os Esta dos-Partes, a fim de assegurar condições adequadas
de concorrência, e o compromisso dos Estados-Partes de harmonizar suas legislações, nas áre as pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de integração.
O caminho em direção a um mercado comum,
contudo, é ainda cheio de obstáculos. As decisões recentes do Mercosul indicam a necessidade de cres centes esforços em direção à padronização de nor mas e procedimentos relacionados ao comércio e à
harmonização de políticas econômicas de seus membros.
Por enquanto, as relações comerciais entre os
Países-Membros do Mercosul ainda são marcadas
por algumas questões não-tarifárias que devem ser
endereçadas mais adequadamente. Uma das mais
importantes, objeto da presente proposição, é o registro de produtos agrotóxicos. Trata-se de um procedimento que impõe, aos importadores de nosso País, o
custo de burocráticas e onerosas providências para
regularizar, aqui, produtos que já foram devidamente
regularizados em países parceiros do Brasil no esforço para a constituição do mercado comum.
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Essa matéria é hoje disciplinada, no Brasil, pela
Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989, que “dispõe so bre a pesquisa, a experimentação, a produção, a em balagem e rotulagem, o transporte, o armazenamen to, a comercialização, a propaganda comercial, a utili zação, a importação, a exportação, o destinal final
dos resíduos e embalagens, o registro, a classifica ção, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras provi dências”.
De modo geral a legislação existente pode ser
considerada moderna e adequada às necessidades
do País. Os problemas observados em casos fre qüentes de contaminação ambiental e intoxicação de
trabalhadores rurais, amplamente divulgados e pes quisados, indicam não uma insuficiência da legisla ção, mas a dificuldade por parte do Estado para cum prir sua função fiscalizadora. Uma dificuldade que
apenas tende a ser agravada com a duplicação de
procedimentos já realizados em outros países.
O desaparelhamento do Estado, a necessidade
de reduzir os custos do registro dos produtos e a im portância de incentivar o comércio entre os parceiros
do Mercosul justificam a proposição de reconhecer,
no Brasil, os registros de produtos agrotóxicos impor tados de países com os quais o nosso País tenha as sinado tratado de mercado comum.
Representantes dos Países-Membros do Mer cosul, por meio do estabelecimento de grupos temáti cos, vêm desenvolvendo estudos para harmonizar as
normas para a produção, comercialização e uso de
agrotóxicos. Assim, a presente medida é absoluta mente coerente com os esforços que o País vem realizando para mais adequadamente inserir-se no pro cesso de globalização da economia.
Ainda, a referida proposta deverá contribuir para
permitir aos agricultores a redução dos seus custos
de produção, pelo incentivo ao ingresso de produtos
importados, favorecendo a competitividade dos nos sos produtores rurais no mercado internacional de
produtos agrícolas. Isso deverá favorecer, em especi al, pequenos produtores, contribuindo para sua fixa ção à terra e reduzindo os elevados custos sociais da
migração para as cidades.
Por todo o exposto, temos a convicção de que a
presente proposição constitui medida da maior impor tância para o País e solicitamos apoio de nossos pa res para sua aprovação.
Sala das Sessões, 5 de agosto de 1999. – Sena dor Osmar Dias.
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LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SUBSECRETARIA DE ATA
....................................................................................
LEI Nº 7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989
Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento,
a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá
outras providências.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes:

OF. 82/99-LPSDB
Brasília, 4 de agosto de 1999
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência determinar as providências necessárias no sentido de proceder a seguinte alteração quanto à composição do PSDB na Comisão Parlamentar de Inquérito cri ada pelo Requerimento nº 127, de 1999, destinada a apurar, “fatos
do conhecimento do Senado Federal, veiculados
pela imprensa nacional, en volvendo ins tituições fi nanceiras, so ciedades de crédito, financiamento e
investimento que constituem o Sistema Financeiro
Nacional, cujos procedimentos es tão a exigir expli cações perante a sociedade brasileira e o Congres so, em face das irregularidades que permeiam, pra ticados por seus administradores e/ou proprietários”, substituindo o Senador José Roberto Arruda pelo
Senador Romero Jucá, como titular e incluindo o Se nador Pedro Piva como suplente, da referida Comissão.
Na oportunidade, renovo protestos de elevada
estima e distinta consideração. – Senador Sérgio
Machado, Líder do PSDB.
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OFÍCIO Nº 1.150-L-PFL/99
Brasília, 3 de agosto de 1999

Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.

Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Expedito
Júnior para integrar, como membro suplente, a Co missão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória nº 1.885-39, de 29 de julho de 1999, que
“Dá nova redação aos arts. 3º, 16 e 44 da Lei nº 4.771,
de 15 de setembro de 1965, e dispõe sobre a proibi ção do incremento da conversão de áreas florestais
em áreas agrícolas na região Norte e na parte norte
da região Centro-Oeste, e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Oscar Andrade.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Olivei ra, Líder do PFL.

OFÍCIO Nº 1.192-L-PFL/99
Brasília, 3 de agosto de 1999

OFICIO Nº 1.152-L-PFL/99
Brasília, 3 de agosto de 1999
Senhor Presidente,
Indico a Vossa Excelência o Deputado Benedito
Dias para integrar, como membro suplente, a Comissão
Mista destinada a emitir parecer à Medida Provisória nº
1.895-14, de 29 de julho de 1999, que “Dá nova redação ao art. 57 da Lei nº 4.878/65, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos funcionários policiais civis da
União e do Distrito Federal, e dá outras providências”,
em substituição ao Deputado Oscar Andrade.
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Olivei ra, Líder do PFL.
OFÍCIO Nº 1.185-L-PFL/99
Brasília, 3 de agosto de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Exce lência os nomes dos Deputados do Partido da Frente
Liberal que farão parte da Comissão Mista destinada
a emitir parecer à Medida Provisória nº 1.915-,1 de 29
de julho de 1999, que “Dispõe sobre a reestruturação
da Carreira Auditoria do Tesouro Nacional e organiza ção da Carreira da Auditoria-Fiscal da Previdência
Social e da Carreira Fiscalização do Trabalho”, em
substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Betinho Rosado
Deputado Deusdeth Pantoja
Suplentes:
Deputado Pedro Pedrossian
Deputado Valdomiro Meger
Informo a Vossa Excelência que a relatoria da
referida Medida Provisória coube ao Deputado Betinho Rosado.

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do PFL que farão
parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à
Medida Provisória nº 1.909-16, de 29 de julho de
1999, que “Altera as Leis nºs 6.368, de 21 de outubro
de 1976, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990" (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União), em
substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Antônio Geraldo
Deputado Francisco Rodrigues
Suplentes:
Deputado César Bandeira
Deputado Gervásio Silva
Atenciosamente, – Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara nº 12, de 1997 (nº 982/95,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivo à Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de
1977, que dispõe sobre os estágios de estudantes, alterada pela Lei nº 8.859, de 23 de
março de 1994, tendo
Parecer favorável, sob nº 300, de 1999,
da Comissão de Educação, com a Emenda
nº 1-CE (substitutivo), que oferece, Relatora:
Senadora Emilia Fernandes.
Discussão em conjunto do projeto e do substitutivo, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
O Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga lhães) – Em votação o substitutivo, que tem preferên cia regimental.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o substitutivo, fica prejudicado o projeto.
A matéria vai à Comissão Diretora a fim de que
seja redigido o vencido para o turno suplementar.
É o seguinte o substitutivo aprovado:

(A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
Deliberativa Ordinária do dia 26 de maio, quando teve
sua votação adiada para esta data).
Em votação o requerimento. (Pausa.)
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 231, de 1999, do Senador Gilvam
Borges, solicitando, nos termos regimentais,
que sobre os Projetos de Lei do Senado nºs
63, 97 e 159, de 1999, que versam sobre as
campanhas publicitárias das empresas fabricantes de cigarro e de bebidas alcoólicas,
além da Comissão constante do despacho
inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.

EMENDA Nº 1-CE (SUBSTITUTIVO)
(Ao Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1997)
Acrescenta disposições, referentes
ao estágio de estudantes, ao art. 82 da Lei
nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
“estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro
de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, renumerando-se o parágrafo único como § 1º:
Art. 82. .................................................
§ 1º .......................................................
§ 2º Os estágios devem propiciar a com plementação do ensino e da aprendizagem e
ser planejados, executados, acompanhados e
avaliados em conformidade com os currículos, programas e calendários escolares.
§ 3º Compete à entidade pública ou privada concedente do estágio, com a supervisão da instituição de ensino em que o estudante esteja matriculado, zelar pelas atividades dos estagiários para dar fiel cumprimento
ao disposto no parágrafo anterior.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Maga lhães) – Item 2:
Votação, em turno único, do Requeri mento nº 230, de 1999, do Senador Gilvam
Borges, solicitando, nos termos regimentais,
que sobre os Projetos de Lei do Senado nºs
63, 97 e 159, de 1999, que versam sobre as
campanhas publicitárias das empresas fabricantes de cigarro e de bebidas alcoólicas,
além da Comissão constante do despacho
inicial, seja ouvida, também, a de Constituição, Justiça e Cidadania.
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(A matéria constou da Ordem do Dia da Sessão
Deliberativa Ordinária do dia 26 de maio, quando teve
sua votação adiada para esta data).
Em votação o requerimento.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário, sali entando que conste na ata os votos contrários da Se nadora Heloisa Helena e dos Senadores Lauro Campos e Tião Viana.
Fica prejudicado o próximo item da pauta, por
versar sobre o mesmo assunto.
É o seguinte o item prejudicado:
Item 4:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 232, de 1999, do Senador Romero
Jucá, solicitando, nos termos regimentais,
que sobre os Projetos de Lei do Senado nºs
63, 97 e 159, de 1999, que versam sobre as
campanhas publicitárias das empresas fabricantes de cigarro e de bebidas alcoólicas,
além da Comissão constante do despacho
inicial, seja ouvida, também, a de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento nº 273, de 1999, do Senador Artur da
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Távola, solicitando, nos termos regimentais,
que sobre os Projetos de Lei do Senado nºs
63, 97 e 159, de 1999, que versam sobre as
campanhas publicitárias das empresas fabricantes de cigarro e de bebidas alcoólicas,
além da Comissão constante do despacho
inicial, seja ouvida, também, a de Educação.
Votação do requerimento, em turno único.
O Srs. Senadores e Senadoras que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Os Projetos de Lei do Senado nºs 63, 97 e 159,
de 1999, vão às Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania, Assuntos Econômicos e de Educação, re tornando posteriormente à Comissão de Assuntos
Sociais, que terá decisão terminativa.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presi dente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esgota da a matéria constante da Ordem do Dia. Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 12,
de 1997, que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte
PARECER Nº 486, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1997 (nº
982, de 1995, na Casa de origem).
A Comissão Diretora apresenta a redação do
vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do
Senado ao Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1997
(nº 982, de 1995, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivo à Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977,
que dispõe sobre os estágios de estudantes, alterada
pela Lei nº 8.859, de 23 de março de 1994.
Sala de Reuniões da Comissão, 5 de agosto de
1999. – Presidente, Relator.
ANEXO AO PARECER Nº 486, DE 1999.
Redação do vencido, para o turno suplementar, do Substitutivo do Senado ao
Projeto de Lei da Câmara nº 12, de 1997 (nº
982, de 1995, na Casa de origem).
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Acrescenta disposições, referentes ao
estágio de estudantes, ao art. 82 da Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases a educação nacional.
O Congreso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 82 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido dos seguintes
parágrafos, numerando-se o atual parágrafo único
para § 1º:
“§ 1º .................................................................”
“§ 2º Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em
conformidade com os currículos, programas e calendários escolares.”
“§ 3º Compete à entidade pública ou privada
concedente do estágio, com a supervisão da instituição de ensino em que o estudante esteja matriculado,
zelar pelas atividades dos estagiários para dar fiel
cumprimento ao disposto no § 2º .”
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Voltamos à lista de oradores.
Tem a palavra o Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, bem
sabem os senhores o quanto fui atacado, não nesta
Casa ou na Câmara dos Deputados, mas em certos
setores da Imprensa, em razão do projeto que hoje
vou apresentar e que já é objeto de discussão em
todo o País. Mas, para esses. que não são muitos,
mas que são poderosos, eu diria, como Voltaire. Uma
única oração dirigi a Deus nos últimos tempos: “Ó Senhor, faze com que meus inimigos se tornem ridículos”. E Deus me tem atendido.
Como o cantor Raul Seixas, eu poderia atualizar
seus versos, dizendo:
“Eu devia estar contente porque tenho emprego,
sou um dito cidadão respeitável e ganho sete mil reais
por mês.
Eu devia agradecer ao Senhor por ter sucesso
na vida como político.
Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em
Salvador, na minha amada Bahia.”
Mas não!
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Ainda com Raul Seixas, eu digo:
“Eu tenho uma porção de grandes coisas para
conquistar e não posso ficar parado.”
Ao longo da minha atuação política, vejo-me al gumas vezes apontado como responsável por deba tes de larga ressonância, embora sob o descrédito de
alguns que teimam em subestimar aquilo que acredi to ser uma verdade cristalina.
Limitando-me ao passado recente, permito-me
lembrar a CPI do Judiciário, que já produziu resulta dos positivos, mesmo sem concluir seus trabalhos.
Relativamente a esse assunto, as apurações
procedidas nas obras realizadas no TRT de São Paulo, o Tribunal de Contas da União condenou, inicial mente, os responsáveis a devolverem aos cofres pú blicos a quantia de 167 milhões de reais.
Em Pinhalzinho, José Virgílio Fraga dos Santos
devia 373 cruzados novos ao Banespa, em dezembro
de 1987. Processado, pelos cálculos de sucessivas
sentenças judiciais, teria que pagar o pobre José Virgílio mais de um trilhão de reais. O fato foi denunciado
à CPI. A TV Globo apurou e fez ampla reportagem a
respeito. E o Banco reduziu a dívida para 45 mil rea is.
Absurdos como esse existem, e muitos, mas a CPI
não pôde entrar no mérito das sentenças judiciais por
uma visão, a meu ver, muito estreita do que seja a in tocabilidade da Justiça.
Casos de destituição de pátrio poder ocorridos
em São Paulo, que chocaram a população, foram so lucionados pela Justiça, que determinou a devolução
das crianças às suas famílias.
Em Brasília, um processo de inventário que le vou o único herdeiro, uma criança, a propor diversas
ações contra atos autorizativos da venda de seu patri mônio, teve decisão da Justiça local determinando a
anulação da venda do principal bem do espólio.
Tenho informações de advogados e juízes,
segundo as quais os processos paralisados há anos,
alguns sem sequer distribuição, começaram, graças a
Deus, a andar celeremente, e alguns já foram julgados.
Não se aprofundou mais na apuração das de núncias contra tribunais, por uma pretensa ordem le gal que impede que se investiguem mazelas ainda
maiores do que as que foram levadas ao conheci mento público.
O Brasil viu e ouviu, estarrecido, há apenas 48
horas, as incríveis acusações de um juiz a desembar gadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso que, além do escândalo de nomearem incor retamente dezenas e dezenas de parentes para o Tribunal, não se contentaram em promover ainda a ven da de sentenças de julgamentos ali processados.
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Além dessa denúncia, milhares de outras che garam ao conhecimento desta Casa. E, como não
houve ainda tempo de apurá-las, faremos com que
sejam publicadas como parte integrante do relatório
final da CPI e encaminhadas aos órgãos competentes para as providências cabíveis.
Assim, estaremos dando mais uma satisfação
àqueles que as enviaram e, principalmente, à sociedade como um todo, para que esse exemplos daninhos não se multipliquem mais no Brasil.
Poderia elencar dezenas de outros efeitos da
criação da Comissão, mas restrinjo-me a acrescentar
apenas um, por nos envolver mais diretamente como
responsáveis pelas mudanças a serem alcançadas
na área da reforma do Judiciário, cuja tramitação foi
iniciada na Câmara dos Deputados.
Agora, levanto a discussão do combate à pobreza. Sei que não estou inovando. A miséria de grande
parte do nosso povo é secular.
De fato, a própria Constituição, em seu art. 3º,
diz que um dos quatro objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é:
“erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.”
Assim, propomos para debate a criação de um
fundo específico para viabilizar ações tendentes a erradicar a pobreza em nosso País. Os nobres Pares,
queridos colegas, como de resto toda a classe política e a sociedade brasileira, estarão a indagar o por quê dessa iniciativa e o motivo pelo qual ela se dá
exatamente neste momento.
Impõe-se admitir, de início, que toda hora é adequada a iniciativas que envolvam esse tema, especialmente quando a pobreza alcança patamares tão
elevados que constrange os cidadãos, de maneira
geral e particularmente os homens públicos, sobre os
quais pesa a grave responsabilidade pelos destinos
desta Nação.
Quanto aos motivos que me levaram a propor
essa tarefa e esse propósito, eles falam por si, pois
que manifestamente explicitados pela mídia e testemunhados pelo mais desatento cidadão na sua vida
cotidiana.
Refiro-me ao sofrimento diariamente infligido a
40 milhões de brasileiros por uma situação de miserabilidade que nos envergonha e que deslustra os resultados de uma política econômica que tem sido
conduzida com austeridade e competência.
A existência de 40 milhões de irmãos nossos
vivendo em condições de absoluta pobreza é
especialmente frustrante se levarmos em conta que o
Brasil não é um país pobre, que nos situamos entre
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as dez nações com o maior Produto Interno Bruto do
Planeta.
Temos um parque industrial diversificado e uma
economia estável; poucas nações rivalizam com a
nossa no que respeita a riquezas naturais. E princi palmente: a nossa economia tem crescido de forma
regular e contínua, sem contudo melhorar satisfatori amente os indicadores sociais. Infeliz contraponto
aos nossos êxitos na área econômica, o Índice de
Gini obtido pelo Brasil, de 0,59, atesta uma das piores
concentrações de renda do mundo.
Senhoras e Senhores, chegou o momento de
agir. Não me perguntem por quê. O que não quero é
que seja amanhã, tem que ser hoje!
Será possível ficar alguém insensível às pesso as que dormem debaixo dos viadutos, nas calçadas,
com frio e sem agasalho, com fome e sem perspecti va de alimento?
Com o desemprego que leva ao desespero e ao
crime que confrange os que vêem, mas cuja situação
não é mudada nem mesmo pelo medo do que poderá
acontecer com o faminto, com o miserável, diante da
recusa e, mais do que isso, da ostentação dos que,
consciente ou inconscientemente, não se aterrorizam
com o quadro?
Isso existe no meu Nordeste, na minha própria
terra, mas também no Sudeste, pretensamente rico,
mas pouco solidário com os pobres. A nossa cruzada
é esta: acabar, se possível; diminuir com certeza,
esse sofrimento imposto a nossa gente, não por cari dade, mas por obrigação.
Não foi sem razão que um padre, no domingo
passado, na Igreja São Judas Tadeu, em São Paulo –
tive essa colaboração, porque freqüentava a missa o
nosso colega, Senador Romeu Tuma –, assim se re feriu no Ato Penitencial:
“Irmãos e irmãs, a fome existente hoje,
no mundo, é uma vergonha e uma afronta a
Deus, que enviou Seu Filho ao mundo para
que ‘todos tenham vida e vida em abundância’. Como alguém pode ter vida sem ter o
que comer? Diante deste pecado, roguemos
a Deus Seu perdão e Sua misericórdia.”
A proposta pretende, por meio de transferência
de renda e de outras providências, minimizar esse cenário de dantescas contradições.
Vemos, de um lado, o Brasil, com moeda está vel, inserindo-se na modernidade, avançando na tec nologia, adequando-se ao irreversível processo de
globalização e tornando-se competitivo para garantir
seu lugar entre as nações mais desenvolvidas.
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De outro, temos grandes camadas do povo brasileiro famintas, sem escola e com precário ou nenhum atendimento médico, vítimas de uma calamitosa desigualdade . Enfim, sem qualquer esperança.
Quero ressaltar que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso tem manifestado uma constante
preocupação com a pobreza e tomado providências
no sentido de reduzi-la.
Em outubro de 1998, em Portugal, na 8ª Reunião da Cúpula Ibero-Americana, Sua Excelência sugeriu o estabelecimento de uma taxa sobre os fluxos
de capital de curto prazo, tal como proposta pelo economista James Tobin. Essa taxa seria cobrada de
todo o movimento de capitais que ultrapassasse fronteiras, o que corresponde a um fluxo hoje avaliado em
1 trilhão e 200 bilhões de dólares/dia.
Uma parte seria utilizada para a criação de um
fundo de estabilização eventualmente à disposição
do Fundo Monetário Internacional, e outra poderia ser
destinada ao Banco Mundial para programas de combate à pobreza.
Interessante lembrar que nos Estados Unidos, a
mais rica e poderosa nação do mundo e que atravessa uma fase excepcional de desenvolvimento econômico, o Governador George Bush, candidato à presidência pelo Partido Republicano, anunciou há poucos dias que, se eleito, criará um fundo de combate à
pobreza, para o qual prevê bilhões de dólares. Isso
nos Estados Unidos.
Não pretendo ser candidato à Presidência da
República e, sim, voltar, se o povo baiano quiser, a
este Senado. Dou esse exemplo para mostrar que a
preocupação com a pobreza está presente também
na consciência das pessoas responsáveis pelos paí ses ricos.
A proposta que cria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza coincide com a divulgação do
Relatório sobre o Desenvolvimento Humano, elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD.
No relatório deste ano, que reflete os dados colhidos em 1997, em 174 países, o PNUD observa que
o crescimento econômico, por si só, não melhora a
qualidade de vida das pessoas; que a desigualdade
de acessos à educação, à saúde e ao atendimento
das demais necessidades básicas dos indivíduos
ocorre mesmo nos países considerados desenvolvidos; que a concentração de renda tem crescido em
todo o mundo; e que a globalização põe à mostra o
aumento das desigualdades, que levou o próprio Presidente do Brasil a criticar, com toda razão, o perfil assimétrico desse processo de integração na economia
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mundial, que, até agora, só tem beneficiado poucos e
não melhorado a grande maioria dos miseráveis.
É forçoso reconhecer, e assim procede o PNUD,
que os indicadores sociais, seja em decorrência de
políticas públicas, seja em razão dos avanços tecno lógicos, apresentaram sensíveis melhoras nas últimas décadas.
O que nos angustia é saber que a produção de
riquezas não se fez acompanhar, na mesma propor ção, de melhorias na qualidade de vida para as gran des camadas populacionais.
No caso brasileiro, particularmente, aflige-nos
constatar que, detentores de um Produto Interno Bru to de US$784 bilhões e de uma renda per capita de
US$6,48 mil – superior, portanto, à média mundial,
US$6,332 mil –, nossas melhorias na área social têm
sido insuficientes no combate à pobreza.
Sei do interesse das autoridades brasileiras em
resolver o assunto, neste e em outros Governos. Há
avanços?
Sim. Mas, em relação à pobreza, os avanços
são muito pequenos.
No relatório do PNUD, por mera questão meto dológica, nossa classificação relativa aos Índices de
Desenvolvimento Humano despencou da sexagési ma segunda posição para a septuagésima nona.
Na verdade, nossas condições sociais não pio raram, mas apresentaram pequena evolução. O analfabetismo adulto decresceu de 16,7% para 16%, e as
taxas de matrícula aumentaram de 72% para 80%, revelando-se, sem dúvida, os esforços empreendidos
na área de educação pelo atual Governo.
No setor de saúde, o critério básico observado
pelo PNUD – expectativa de vida – apresentou ligeira
melhoria, com o aumento de 66,6 para 66,8 anos.
Esse acréscimo do tempo de vida média do brasileiro,
reconheçamos, foi pouco, especialmente se conside rarmos as inovações tecnológicas que se vêm suce dendo na área médica. Finalmente, a renda per capi ta, de US$6.480, foi a sexagésima terceira dos 174
países pesquisados.
É lícito concluir, Srªs e Srs. Senadores, que
essa renda, somada ao potencial de nossas riquezas
naturais e à pujança da nossa força de trabalho, nos
permitiria ostentar invejável posição na classificação
do PNUD, o que não acontece, entre outras razões,
pela concentração da renda. Basta dizer, veja como é
grave, que os 20% mais pobres da nossa população
usufruem apenas 2,5% da nossa riqueza, enquanto
os 20% mais ricos abocanham 63,4%.
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Essa situação de desigualdade, vale observar,
dá-se setorial e regionalmente, o que acentua ainda
mais o modelo concentrador de renda.
O pesquisador Antônio Vieira dos Santos, em
estudo que tomou por base o relatório anterior do
PNUD, constatou que os valores do IDH eram decrescentes, à medida que se deixava o sul do País, em direção aos Estados nordestinos. Polarizavam, assim,
o Rio Grande do Sul, com o índice de 0,871%, e a Paraíba, com 0,466%.
Registrou o pesquisador que o quadro de desigualdades se agravava com a existência de outros fatores agregados à definição de pobreza, com preponderância dos fatores gênero e raça.
Ao mesmo tempo, chamava a atenção o fato de
a pobreza se concentrar nos grandes aglomerados
urbanos, ao contrário do que ocorria há algumas dé cadas, como conseqüência do processo de industrialização e também do êxodo rural.
Na região metropolitana de São Paulo, em que
pese a forte economia daquela unidade federada, a
condição de pobreza afeta nada menos que cinco milhões de pessoas.
Haverá, talvez, quem ainda questione se a concentração de renda não favorece o crescimento, por
estimular a poupança e, ao mesmo tempo, os próprios investimentos, uma vez que as camadas populares, tendo sua renda aumentada, não podem e não
conseguem poupar tanto quanto as elites.
Outros teóricos dirão que, no médio prazo, não
havendo incremento da demanda, os investimentos
estarão fadados ao insucesso, visto que não temos
ainda competitividade bastante para exportar em larga escala. Aliás, sobre isso, todos nós que aqui estamos já nos cansamos de ouvir: deixar crescer o bolo
para, depois, dividi-lo. Esse bolo não tem crescido
nunca e essa divisão é cada vez pior.
Essa discussão, Srªs e Srs. Senadores, pode
atrair economistas e burocratas, mas para nós está
inteiramente ultrapassada. Afinal, se não vai democratizar as oportunidades e estender seus benefícios
aos grandes contingentes populacionais, o crescimento econômico não se justifica.
Por outro lado, insisto e repito, os meninos de
rua, o desemprego, as filas nos hospitais, a violência
que não conhece limites e que mata prematuramente
nossos jovens estão a evidenciar a necessidade de
uma efetiva ação contra a pobreza e a exclusão social.
Até quando faremos de conta que não estamos
vendo os menores empurrados para a delinqüência, e
que compõem um quadro triste e revoltante em todas
as grandes cidades do País? São os “nossos guris”,
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para os quais Chico Buarque chamou a atenção com
sua poesia irônica, humana e magistral.
Para isso, é preciso acreditar no poder de mudar
as estruturas sociais, tarefa hercúlea, é verdade, mas
não impossível. Nosso povo, participativo, consciente
e, mais que tudo, extremamente solidário, é o maior
trunfo de que dispomos.
E um exemplo de que isto é possível é a expe riência positiva, no Distrito Federal, do Governador
Cristóvam Buarque, com a bolsa-escola.
Não vou desperdiçar tempo em contestar aque les que me criticam de maneira preconceituosa, sem
apresentar alternativas ou caminhos que possam so lucionar ou minimizar os graves problemas decorren tes da pobreza e da fome. Prefiro ficar com o embai xador Rubens Ricupero, quando afirma, em matéria
publicada na Folha de S.Paulo de 1º de agosto pas sado:
“Antes tarde do que nunca: é bom que
finalmente o maior problema brasileiro entre
para a agenda nacional. Não é tão encorajador que o debate ameace resvalar para o estéril domínio pessoal e se caracterize muito
mais por confusão e recriminações que conhecimento de causa.”
E cumprimento o economista José Márcio Ca margo quando aborda aspectos relevantes à análise
de nossa situação social, manifestando-se, em seu
artigo publicado pela revista Opinião, de 29-7-99:
“O Brasil gasta, todos os anos, 21% do
PIB nos setores sociais... se o país gasta tantos recursos nesses setores, e a necessidade
de recursos para eliminar a pobreza é tão inferior a este total, por que a pobreza não é eliminada? Simplesmente porque os recursos
gastos nas áreas sociais são apropriados pelos não-pobres e não pelos pobres”.
Em editorial, a Folha de S.Paulo teceu comen tários que valem ser relembrados, até pela anteriori dade em relação a este meu pronunciamento. De
acordo com a opinião daquele jornal, em 22 de se tembro de 1998, “foi lançado o programa de renda mínima no âmbito federal. Trata-se de um plano de complementação de renda para famílias pobres, com crianças na escola. O projeto foi aprovado no final de
97, pelo Congresso, e resgatado pelo Governo Fede ral durante a maré baixa das pesquisas eleitorais, em
junho.
O programa é de alcance modesto...
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Mesmo que limitada, tal iniciativa pode ser a
base de um debate sobre como podem ser obtidos os
recursos para ampliação do programa...
Mas não é admissível que cerca de 30% das famílias sejam pobres, não tenham recursos sequer
para comer adequadamente e permaneçam sem as sistência decente.”
E conclui a mesma Folha de S.Paulo:
“Levará tempo para que as políticas de
desenvolvimento, ora inexistentes, dêem
conta de incluir no mercado nacional populações historicamente à margem da economia.
É necessário, portanto, um plano de assistência.
Trata-se de uma tarefa que começa
com as Reformas Tributária e fiscal e continua com decisões políticas sobre como distribuir mais equanimemente – e aí é o problema
– os fundos públicos, mas é uma tarefa – dizia a Folha já no ano passado – para ontem e
não para hoje.”
É a Folha de S.Paulo que reconhece a necessidade de um plano urgente de assistência aos pobres
e miseráveis.
Em outro editorial, a mesma Folha de S.Paulo
assim concluiu seu pensamento:
“A opinião dominante, repita-se, é que
pouco haverá a oferecer além de paliativos
enquanto o País não crescer. Mas o País
cresceu por décadas, cresceu mesmo nos
primeiros anos do presente Governo, e a distribuição de renda não melhorou.
Enquanto isso, nada de transferência
de renda, nada de solidariedade social, pois,
a longo prazo, o crescimento sustentável
dará conta dos famintos, ignorantes e doentes. A longo prazo, porém, eles estarão mortos, e mortos depois de muito sofrimento.”
O Ministro da Fazenda, meu ilustre amigo Pedro
Malan, manifestou-se pela inviabilidade da proposta
de emenda que ora submeto à apreciação da sociedade. Declarou que não se resolvem assuntos dessa
ordem com uma simples canetada.
– Ministro, nem que seja com canetada tem que
ser resolvido! Dependa ou não da sua vontade, porque essa, hoje, é a vontade do Brasil.
Por menos nítidas que lhe pareçam as cores
desse quadro de miséria, alguém tem que se mostrar
sensível a uma realidade que nos exige uma ação
pronta e eficaz.
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Aliás, para aferir a situação de pobreza, eu per guntaria ao meu querido amigo Ministro Malan se, em
quase cinco anos de governo, ele recebeu um só po bre em seu gabinete. Tenho certeza de que não.
E mais, quantos foram lá para falar de enriqueci mento, esquecidos da obrigação de diminuir a pobre za? Quantos?
Mas não são essas as características da nossa
gente. O povo brasileiro é autenticamente solidário, e
esse sentimento ficou demonstrado quando o soció logo Herbert de Souza, o Betinho, com sua tenacida de, convocou-o, em 1993, para desencadear um mo vimento social de dimensões nunca antes alcança das: a “Ação da Cidadania contra a Miséria pela
Vida”, que se tornou conhecida popularmente como a
Campanha da Fome.
A verdade, Srªs e Srs. Senadores, é que os go vernantes sozinhos, sem o engajamento popular, ja mais conseguirão extinguir os grandes bolsões de
fome e de miséria.
Apesar da pobreza em que vivem milhões de
brasileiros, temos condições excepcionais para pro mover um grande mutirão que, acima de quaisquer
ideologia e de interesses menores, nos leve a dura douras mudanças.
Propostas existem, e muito, e boas. O desejo do
Governo de encontrar soluções também existe. Ago ra temos que passar do desejo para a realidade pela
nossa vontade, pela nossa coragem e pelo nosso es pírito de solidariedade.
Nessas circunstâncias, e com essa convicção, é
que trago à apreciação deste Plenário a Proposta de
Emenda à Constituição que cria o Fundo de Combate
e Erradicação da Pobreza.
Objetiva erradicar a pobreza no Brasil, num prazo de dez anos, por meio de ações suplementares
que venham a melhorar as condições de vida das po pulações carentes e, ao mesmo tempo, promover
uma transferência de renda que venha a reduzir o
abismo hoje existente entre a elite e os segmentos
sociais mais pobres.
Temos condições de atender, simultaneamente,
os objetivos de curto e de longo prazos no combate à
miséria, por meio de instrumento fiscal, que possibili ta intervir na estrutura social, sem descurar das medi das de emergência que a situação impõe.
As receitas do Fundo serão formadas por parce las de tributos diversos, podendo assegurar recursos
da ordem de seis a oito bilhões de reais por ano.
A propósito dessa receita, tenho visto os comen tários mais diversos e algumas críticas prematuras.
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Evidentemente, iniciativas dessa natureza, e de
tão longo alcance, não estão imunes a críticas.
Entendo que eventuais críticas não a invalidam – antes, podem somar para aperfeiçoá-la, excetuadas aí,
naturalmente, aquelas reparações, que devem ser
muito bem fundamentadas.
Diz-se, por exemplo, que o uso do recursos oriundos do Fundo de Estabilização Fiscal (FEF) implicaria a redução das verbas destinadas às áreas como
Saúde e Educação.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, é do conhecimento
geral que o FEF não está sendo direcionado exclusivamente para os programas sociais, como se pretendia, conforme constatou o Tribunal de Contas da
União, no exame das contas do exercício de 1998.
Seus recursos, em grande parte, se perdem na burocracia, enquanto esta proposta devolve aos Municípios os recursos retirados pelo tributo.
Quanto aos 3% que viriam do Imposto de Importação, alega-se que poderiam reduzir o montante dos
investimentos federais.
Ora, haverá melhor investimento do que combater a pobreza e exclusão social, melhorando, por conseguinte, os níveis de demanda interna?
É bom atentar, igualmente, para o fato de que
esse tributo, muito mais do que engordar a arrecadação, visa a controlar a entrada de mercadorias estrangeiras no País.
Dada a grande quantidade de bens de luxo ta xados por esse tributo, a vinculação prevista na pro posta que trago à apreciação dos nobres colegas
configura, exatamente, a transferência de renda que
tanto apregoamos.
A parcela de 20% dos recursos destinados pelo
Pis/Pasep ao Bndes, que é um patrimônio do trabalhador e que passariam a formar o fundo, é exemplar.
Diz-se que a ação do Bndes é fundamental para
a geração de novos empregos, mas o financiamento
das privatizações, até o momento, não tem resultado
em efetiva geração de postos de trabalho. Além dis so, em que pese a necessidade de gerar empregos,
não se pode descurar da própria sobrevivência do trabalhador brasileiro.
Algumas das críticas recentes são voltadas para
o adicional de 10% no Imposto sobre Produtos Indus trializados e sobre serviços de luxo a serem definidos
na regulamentação da lei, bem como no IPI sobre
fumo e bebidas.
Essa taxação, atingindo setores restritos da
economia, afetaria somente os produtores e consumidores de produtos e serviços supérfluos, vale dizer,
pessoa de alto poder aquisitivo.
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Com relação ao fumo e às bebidas alcoólicas,
não custa lembrar que esse gravame é uma tendên cia mundial, dado os malefícios por eles ocasionados
à saúde.
Não custa lembrar, igualmente, que os trata mentos de cirrose ou de enfisema custeados pelo Ministério da Saúde são caríssimos, desviando-se, para
eles, recursos que poderiam salvar milhares de ges tantes e de recém-nascidos.
Srªs e Srs. Senadores, poderia enumerar mais
algumas dezenas de motivos que justificam a forma ção do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza.
No entanto, reafirmo que, em hipótese alguma, tive a
intenção de fazer desta proposta uma obra acabada.
Hoje mesmo, esta proposta cresce de significa do, com a leitura dos jornais, que veiculam que os
bancos, neste semestre, tiveram o maior lucro da vida
bancária brasileira. Só isso justificaria um projeto es pecial em relação ao Fundo de Combate e Erradica ção da Pobreza.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Per mite-me V. Exª um aparte, eminente Senador Antonio
Carlos Magalhães?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com muito prazer, nobre Senador Roberto
Freire.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Sena dor Antonio Carlos Magalhães, o diagnóstico que V.
Ex.ª faz não difere muito – talvez uma ênfase maior –
do que é feito pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que, inclusive, cunhou uma máxima no iní cio do seu Governo, e a vem repetindo, de que o Bra sil é um país rico, mas profundamente injusto. Tam bém não é diferente – e V. Ex.ª conhece muito bem,
porque desses governos participou e até lembrou
uma outra máxima, hoje já não levada em considera ção, do crescimento do bolo do Sr. Delfim Netto – da
época do milagre econômico, que não resolvia o pro blema da desigualdade, da injustiça, da pobreza e da
miséria. Também do General Médici, quando, anali sando a economia brasileira da década de 70, dizia
que a economia ia bem e o povo ia mal. É um diag nóstico que toda sociedade brasileira historicamente
vem fazendo e que tem sido – para nós da Esquerda,
comunistas, socialistas e socialdemocratas – inclusi ve, quase um leitmotiv, algo muito recorrente em
todo nosso discurso, que são a injustiça e a desigual dade da sociedade brasileira. Não somente nós avali amos e analisamos dessa forma, um representante
de forças de Direita, como V. Exª, também assume
hoje esse discurso, faz esse diagnóstico. Não cabe,
evidentemente, essa crítica recriminatória e não a fa -
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rei, até porque ela é, evidentemente, irrelevante. Todos somos responsáveis por essa perversa sociedade brasileira, uns mais, outros menos, mas não é o
momento de se discutir isso, não estamos fazendo
nenhum acerto de contas, estamos querendo discutir
como enfrentá-la. Não se enfrentou a pobreza nem se
corrigiu a perversidade na distribuição de renda em
lugar nenhum do mundo, muito menos será feito isso
no Brasil com políticas de ações suplementares, políticas compensatórias e com projetos como esse fun do que V. Exª propõe. Essa é uma crítica que, conforme conversava com alguns Senadores, resgata muito
claramente a nossa concepção política de comunistas, socialistas, socialdemocratas, quer dizer, da es querda, no mundo e aqui no Brasil. Não se erradica
pobreza, não se acaba com a opressão, com a exploração usando termos bem tradicionais nossos , com
a marginalidade, com a exclusão social com políticas
compensatórias. Essas são políticas próprias de go vernos que atendem resíduos e marginalidades de
um sistema que atendeu melhor distribuição de renda
e de riqueza, seguridade social, universalidade, com
qualidade, de educação e de saúde, sistemas habitacionais populares de atendimento a déficits de moradia, que são as manchas mais justas que existem na
face da Terra, experiência, inclusive, da socialdemocracia. Que políticas compensatórias podem atender
aqueles que não foram atendidos por uma estrutura
que distribuiu renda, que deu qualidade de vida? Nas
sociedades como a brasileira, onde a grande maioria
se encontra na marginalidade do processo econômico, agravado, inclusive, pela nossa realidade atual,
do desemprego, do não-crescimento econômico, de
instituições profundamente injustas, porque historicamente privilegiadoras de minorias, não serão políticas
compensatórias que vão resolver o problema, nem
mesmo aquelas bem sucedidas da chamada bolsa-escola, porque elas atendem uma minoria, de uma
ampla maioria que não tem condições de sustentabilidade, de dignidade da sua sobrevivência e de atendimento daquilo que existe em uma sociedade de
bem-estar já resolvido: o acesso à educação de qualidade; nem mesmo essa. Adotada por alguns governos e particularmente assumida em âmbito nacional,
como ocorreu no governo do Sr. Cristovam Buarque
aqui em Brasília. Não é comunidade solidária, até
porque pretende lutar contra a miséria e a pobreza,
com outros mecanismos, mas com esse objetivo.
Essa discussão é que precisa ser feita. Pretendo fa zer um discurso sobre a posição do Partido Popular
Socialista, entrando no debate, sem recriminação, do
problema sobre o qual há muito tempo estamos nos
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debruçando; mais do que isso, talvez até trate da his tória da esquerda no mundo e no Brasil e da sua es sência, que é tentar construir sociedades mais justas.
Portanto, esse é um debate em que entramos com
essa perspectiva, com esses pressupostos. Não é
com fundos desse tipo que resolveremos o problema,
Digo isso independentemente de discutirmos se há
criação de impostos para manter o fundo, pois isso
não significa distribuição de renda. .Em nenhum mo mento do diagnóstico V. Exª toca naquilo que é grave:
a concentração de renda. V. Exª critica, mas quando
poderia agir nem o Governo nem V. Exª agiu. Os lu cros dos bancos que hoje aparecem nos jornais brasi leiros não são frutos aleatórios, são frutos de política
deliberada deste Governo de privilegiar a banca financeira privada, nacional e internacional. Isso não
foi colocado. O Governo corta na educação, na saúde, na segurança, no seu orçamento, porque destina
quase 40% do que arrecada para o pagamento do
serviço da dívida interna. Enquanto isso não for resol vido, enquanto esse estrangulamento não for supera do, não haverá erradicação da pobreza, não haverá
definição de melhor qualidade de vida, não haverá
nenhuma perspectiva de enfrentar os problemas que
V. Exª está trazendo para o debate. Nós, posterior mente, aprofundaremos mais nessa polêmica, que
considero importante para o Brasil.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Lamento, Senador Roberto Freire, o seu pes simismo. É esse pessimismo que leva o Brasil a não
resolver a situação. Lamento que V. Exª não se en quadre, como ocorreu com tantos outros colegas, até
mesmo do seu próprio bloco partidário, os quais en tendem que o assunto será discutido e a solução será
encontrada. Ainda ontem fiz questão que o próprio
PT, por meio da sua Líder, apresentasse requerimen to para formação de uma comissão de 22 Parlamen tares da Câmara e do Senado, para, em 90 dias, en contrar solução para este projeto e para tantos outros
que estão tramitando.
Lamento que V. Exª ainda traga as suas idéias
do passado, sobretudo a dos países que estiveram e
estão em situação pior que do Brasil. V. Exª não se reciclou e continua com o mesmo amargor daquela figu ra que não quer ver mais mudanças, que, feliz ou infelizmente, no Brasil precisa haver. Se V. Exª pensava
assim antes, vamos pensar juntos além, para uma
coisa melhor, como é o desejo do Congresso.
Não há desejo...
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS –PE) – Sena dor Antonio Carlos,...
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª vai fazer o seu discurso depois. O de
hoje é meu, e V. Exª já fez várias intervenções.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Eu
quis fazer um debate de alto nível.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Nós estamos fazendo um debate de alto nível.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Não,
não está. Não estou dizendo que V. Exª está fazendo
uma autocrítica, porque não acredito nela.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Se V. Exª não acredita é até uma melhor razão
para debatermos.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Não
precisa dizer se me reciclei ou não. Pense sobre o
que eu disse. Se não quiser discutir, amanhã ou de pois, vamos...
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Mas há pouco menos de 120 dias, por isso comecei o meu discurso. Eu quis e criei a CPI do Judiciário, e os resultados são os mais animadores. V. Exª
foi o único que veio a esta tribuna incriminar-me e dizer que não devia ser feita, que isso e aquilo outro.
Hoje, a Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, o
Brasil inteiro aplaude a CPI do Judiciário, que está
mudando a Justiça no Brasil dando-lhe celeridade e
seriedade que ela não tinha. E V. Exª veio me incriminar de forma mais violenta, chegando a ataques pessoais, que não devem existir entre nós.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – Se V.
Exª me permitisse, eu poderia ajudá-lo nessa discussão da CPI do Judiciário. Ainda bem que ela não en veredou pelo caminho que V. Exª havia proposto, o de
analisar sentenças.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ao contrário. Leia o meu discurso que está,
todo, sendo cumprido na CPI do Judiciário.
Entretanto, o problema hoje não é esse, o pro blema hoje é a erradicação da fome. Vamos erradicá-la e lutaremos para isso. V. Exª dará a sua contribuição, porque, caso contrário, o povo de Pernambuco não o perdoará.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª permite-me um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Presidente me permitirá falar de pé, porque este é um assunto que tem de
ser tratado de pé e que toca muito fundo minha alma.
Na realidade, se formos continuar discutindo essa
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questão, as pessoas continuarão morrendo de fome.
Penso que se tem de dar um grito neste País tão im portante quanto o Grito da Independência; um grito no
sentido de acabar verdadeiramente com a fome e a
miséria no País. Essa é uma obrigação nossa, dos
políticos. Não se pode dizer que isso é impossível,
porque não o é; falta apenas vontade política. A partir
do momento em que o mundo político se unir e, deter minadamente, quiser acabar com a fome e a miséria
neste País, o fará em seis meses. Não é preciso es perar cinco anos, como muitos pregam. V. Exª está
tendo a coragem de propor medidas concretas, e é
isso que temos de fazer, porque a fome envergonha,
humilha, maltrata. A fome come a vida das pessoas,
nas periferias, nos bolsões de miséria, nas favelas, e
o povo não pode esperar mais, porque, como os institutos de pesquisa têm demonstrado, 50 mil crianças
deste País vivem do lixo. E quem quiser constatar
isso não precisa ir longe, não; daqui a vinte quilôme tros, em Santo Antônio do Descoberto, em Valparaí zo, no Novo Gama, em Planaltina, aqui ao redor da
Capital Federal, verá crianças disputando lixo com ratos, cavalos; aqui mesmo, bem próximo a Brasília.
Então, Sr. Presidente, temos, realmente, que propor
medidas concretas. Sei que é preciso discutir uma
melhor distribuição de renda neste País. Há que se
discutir muita coisa, mas o que temos de entender é
que pessoas estão morrendo de fome; há crianças
morrendo de fome, e nós temos que adotar progra mas que acabem com a fome. A fome não é um pro blema do PFL, do PMDB, do PSDB, do PT; a fome é
um problema de todos os brasileiros. Na testa das
pessoas famintas não está inscrita a sigla de nenhum
partido político. Então, o que o Presidente está fazen do é algo que merece o nosso aplauso, merece o
aplauso de toda a sociedade brasileira, pois propõe a
adoção de medidas concretas que venham, realmen te, a acabar com essa vergonha em nosso País. Sr.
Presidente, é questão de decisão política, somente. A
partir do momento em que se tomar essa decisão, se rão encontrados rapidamente os mecanismos para
acabarmos com a fome. E vou mais longe: não fos sem as instituições filantrópicas, comunidades espíri ta, evangélica, católica; não fossem as instituições religiosas, a coisa no Brasil seria muito mais vergonho sa, a fome campearia com muito mais voracidade.
Quero dizer ainda a V. Exª que digo isso com uma certa autoridade. Em toda a minha vida pública, combati
os privilégios políticos. Renunciei a aposentadorias
políticas, no meu Estado e aqui na Câmara Federal.
Sou um homem pobre. Não tenho um tijolo a mais
desde que entrei no Governo de Goiás. Quero dizer a
V. Exª e ao País que, durante o meu governo, nenhu -
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ma família passou fome no Estado de Goiás. Foi um
desafio a que me submeti e que órgãos como o Unicef e o Ibase acompanharam, que o próprio sociólogo
Betinho acompanhou. Muita gente diz: “Ora, combater a fome... Nós temos é que gerar empregos”. Quanto a isso, Sr. Presidente, temos de lembrar que há milhares de famílias, com idosos de ambos os sexos,
que perderam a força de trabalho e foram expulsos do
campo, sem dentes, sem documentos, e os quais ninguém emprega; há ainda crianças, que não podem
trabalhar. Então, vamos lutar para gerar empregos
sim, mas vamos acudir imediatamente àqueles que
estão passando fome e morrendo às nossas vistas
nas periferias das grandes cidades. Portanto, parabenizo V. Exª pela iniciativa, concitando todos a somar
esforços para encontrarmos a solução. E V. Exª, na prática, está apresentando uma solução para o País. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço a V. Exª, sobretudo pela autoridade
que tem para tratar do assunto. Não posso dizer que
V. Exª erradicou a fome em Goiás, mas posso afirmar,
com absoluta segurança, que, onde quer que houvesse alguém com fome, o Governo de V. Exª lá chegava
para assistir. Isso foi feito em Goiás, como um exem plo até para o Brasil.
Queremos seguir não apenas essa linha, mas
muitas outras linhas, sem, contudo, abandonar essa,
porque a fome é a principal razão de ser de tudo o que
acontece de ruim no Brasil. E tudo se justifica pela
fome. Como V. Exª, no seu governo, soube atender a
sua população, é credor da estima do seu povo.
Gostaria de prosseguir no meu discurso, sobretudo numa hora em que ele é importante, para mos trar que as coisas menores, pessoais, devem desaparecer para que um tema maior desponte. E, no particular, várias pessoas se manifestaram: o Senador
Pedro Simon, no Rio Grande do Sul, declarou com
propriedade: “Vamos estudar. O assunto é importante. O assunto tem que ser estudado. Vamos examinar.” O Senador Roberto Saturnino foi uma voz que
veio logo: “Não tem que saber se é do Antonio Carlos
ou não é do Antonio Carlos; tem que saber é que a
pobreza existe no Brasil, e nós precisamos realmente
erradicá-la. E nós temos mecanismos para isso.”
Assim é que nós queremos chegar a um entendimento geral. Daí porque quero dizer que pretendo
estimular o debate enriquecedor; provocar os diversos grupos sociais a contribuírem com suas idéias
para que o Fundo, de fato, torne-se obra não de um
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Senador, mas do Congresso. Seja do Congresso
para que seja do povo brasileiro.
Não faço questão de ser o seu autor. Desejo que
todos os partidos colaborem. E, já ontem, dei uma demonstração desse meu empenho na sessão do Con gresso Nacional.
No esboço do Projeto de Lei Complementar,
que será apreciado após a aprovação da Proposta de
Emenda que hoje apresento, idealizo a constituição
de um Conselho Gestor do Fundo, sem qualquer tra ço de política partidária.
Entretanto, argumentos ponderáveis, inclusive
o de que as maiorias sempre fazem os dirigentes do
País e das Casas do Congresso, levam-me a acolher
outras sugestões fora do modelo que apresentei dos
vice-Presidente da República, vice-Presidente da Câmara e vice-Presidente do Senado. Esta idéia, por tanto, já não existe. Vamos escolher outra que atenda
à sociedade, fora de partidos. Este é o meu empenho.
Mas, que aqui fique registrado que a presente
proposição suscitou no País um movimento conscien tizador que não lhe permite sair da pauta antes de
uma solução para o problema da pobreza.
Ao trazer minha modesta contribuição a este
Plenário e ao cenário nacional, ocorre-me que um
único aspecto, em toda a proposta, não pode, absolu tamente, ser modificado.
Trata-se da atuação conjunta do Poder Público
com a sociedade civil. Só essa interação será capaz
de compensar eventuais falhas ou descréditos dos
entes públicos. A efetiva participação da comunidade,
principalmente através das organizações religiosas,
não apenas consolidará a nossa democracia, como
fará de milhões de brasileiros, hoje excluídos, ama nhã verdadeiros cidadãos.
Já temos exemplos de êxitos, bastando citar,
entre alguns — diga-se que é verdade o êxito —, o do
Programa Comunidade Solidária, presidido com seri edade e sem política por Dona Ruth Cardoso.
Reitero.
Que tudo seja analisado sem preconceitos.
Não posso terminar sem pedir que é indispensá vel, nessa soma de esforços, a colaboração do Go verno e dos que detêm a riqueza sem enxergar um
quadro social que perturba a todos, principalmente
aos mais fortes economicamente, que são mais inteli gentes.
O combate à pobreza exige a participação de todos e de todos os recursos disponíveis: o individual e
o comunitário, o público e o privado, o local e o nacio nal. A luta solidária de todos é absolutamente neces -
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sária para a constituição de uma sociedade mais de cente e mais humana.
O projeto não pretende atingir qualquer ente da
Federação em sua arrecadação fiscal. Pelo contrário, à
medida que se erradica a pobreza, reduzindo-se o nú mero de pobres e excluídos, maior será a participação
dos cidadãos na arrecadação de impostos, tendo em
vista o seu ingresso na sociedade como contribuintes.
Portanto, conclamo a todos, sem exceção, a colaborar, por obrigação ou voluntariamente, para que,
dentro em pouco, possamos modificar o quadro tão
desfavorável e triste que diminui o nosso País e nos
envergonha perante o mundo.
Posso dizer, porque vejo aqui o Presidente José
Sarney, em cujo governo procurou, dentro daquilo
que era possível na época, minimizar o quadro de pobreza sobretudo com um programa que teve grande
êxito: o Programa do Leite. Teremos que repetir mui tos programas como esse. E não é pensando que vamos resolver esse ou aquele setor de modo paliativo.
Seja como for, todos temos que nos empregar nesse
assunto. Se fizermos isso na Nação e nos Estados,
vamos ter um outro Brasil e, sobretudo, vamos ficar
menos acanhados, como homens públicos, de olhar,
de um lado, uma riqueza excepcional; de outro, uma
pobreza que leva à miserabilidade. Não podemos
conviver com isso. Este País não agüenta essa situação por muitos anos. Temos que começar a trabalhar
agora.
Eu dizia à Senadora Marina Silva que os 90 dias
têm que ser improrrogáveis, para que possamos vo tar ainda este ano medidas concretas que venham a
resolver o problema. Não podemos nos ater a uma
maneira pacífica de ver as coisas, nem mesmo por que o Presidente do Congresso ou da Câmara possa
prender a votação de projetos que sejam importantes
para a população. O povo que representamos é a razão de ser da existência do Parlamento. Por isso
mesmo, a ele temos que dar satisfação, e não apenas
dizer que queremos fazer e que não fizemos por causa de A, B ou C. Vamos todos nos unir para resolver
essa situação. Juntem-se as idéias! Formulem-se as
sugestões! Vamos encontrar um denominador comum.
Não se admite mais o silêncio, a omissão e o desinteresse em matéria de tal relevância. Esse é hoje o
assunto mais importante da vida do Brasil.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
V. Exª me concede um aparte, Senador Antonio Carlos Magalhães?
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Senador Antonio Carlos Magalhães, não vou entrar
no debate sobre o mérito da proposta, porque, se o fizesse, acabaria extrapolando o Regimento, que estabelece regras para os apartes. Talvez fosse interes sante que se convocasse uma sessão especial do
Senado, com dez ou quinze minutos destinados a
cada Senador, para que fosse possível fazermos um
pronunciamento sobre o tema. Teríamos, assim, de bates sobre as diversas questões. Tenho que regis trar que o tema apresentado por V. Exª, assim como o
episódio de ontem, quando, pela primeira vez em
bom tempo, foi aprovada uma proposta pelo consen so de todas as Lideranças, demonstram que, apesar
de todos os problemas, de todas as críticas, de todas
as falhas, o Poder Legislativo ainda é, entre os três
Poderes, o mais transparente, o mais democrático e o
mais sensível ao sentimento da população. Tivemos
um mês de recesso, durante o qual todos os parla mentares tiveram a oportunidade de um contato mais
pleno com a realidade do Brasil. O Congresso resol veu, enfim – espero que realmente aconteça –, liber tar-se da agenda imposta pelo Poder Executivo, coisa
que nós, da Oposição, sempre cobramos. Não quero
aqui comentar questão de autocríticas, mas uma coi sa salta aos olhos: quando V. Exª sobe à tribuna para
fazer esse diagnóstico, significa que o Governo, apoi ado por V. Exª durante quatro anos e meio, nada fez
para diminuir a miserabilidade, assim como ocorreu
com os sucessivos governos apoiados por V. Exª ao
longo da história, que não só nada fizeram para dimi nuir mas contribuíram para aumentar o problema.
Mas talvez essa autocrítica esteja inspirada no autor
citado por V. Exª no início do discurso, o grande Raul
Seixas, que dizia: “prefiro ser esta metamorfose am bulante do que ter aquela velha opinião formada so bre tudo”. Com certeza, se o Congresso Nacional
mantiver a continuidade do debate que se está inici ando, poderá dar uma contribuição muito grande para
a solução dos problemas relacionados a esse tema.
Mas temos de ter claro que vivemos num País presi dencialista, cuja política econômica – que está na
base do aumento da pobreza e do acirramento da miséria – é definida pelo Governo Federal, pelo Poder
Executivo. Não podemos começar este debate com
ilusões de que, a partir dessa comissão, tudo vai se
resolver. Talvez cheguemos, nesse prazo de 90 dias,
a políticas compensatórias, a iniciativas legislativas
que possam direcionar uma política industrial, uma
política de descentralização do poder e da economia
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no nosso País. Mas devemos ter sempre claro que,
apesar de todas as contribuições que o Congresso
vier a dar, a continuidade da política econômica do
Governo do Senhor Fernando Henrique Cardoso,
que destina R$60 bilhões por ano ao pagamento de
juros, vai continuar aumentando a miséria que estamos tentando combater. De qualquer forma, parabenizo V. Exª pela iniciativa de colocar o tema em debate. Quero dizer que eu, particularmente, vou entrar
nesse debate, nessa comissão e no Congresso seguindo os ensinamentos do velho Raul Seixas, que
acabei de citar. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – V. Exª é um adversário tradicional do nosso
Partido que eu respeito bastante. Respeito V. Exª pelo
seu trabalho, pela sua assiduidade na Casa e até por
suas convicções. Entretanto, fiz claramente no discurso a ressalva de que o Governo Fernando Henrique Cardoso tem feito coisas importantes para diminuir a pobreza. Mesmo importantes, são poucas, pe quenas em relação à grandeza do problema.
Daí por que estamos aqui fazendo um projeto,
uma emenda à Constituição e, mais do que isso,
abrindo um debate. Queira ou não, esse debate existe, e quem fugir dele está fugindo da realidade do
País.
Seria muito útil que esquecêssemos divergências e que encontrássemos denominadores comuns
para solucionar o problema, inclusive com a presença
do Governo. Se a presença do Governo influenciar
negativamente, vamos fazer sem ele. Mas isso não
exclui a presença do Governo. Se pudermos fazer
juntos, melhor. Se não pudermos, o Congresso o fará.
Esse é o meu desejo, a minha vontade, e esses
foram os entendimentos que tive com vários Líderes
partidários. O Senador Eduardo Suplicy teve a gentileza de me procurar logo, trazendo a sua colaboração
e, mais do que isso, trazendo o seu conhecimento sobre o problema de que estamos tratando. A Senadora
Marina Silva percebeu que o que trouxe ao meu exa me, de logo, teve meu apoio, até mesmo a minha assinatura – e não é comum a assinatura de Presidente
do Congresso em requerimentos. Orientei, na medida
do possível, o meu Partido para votar com o requerimento da Senadora, que passou a ser um consenso.
Quanto à sessão, poderemos fazê-la no Senado; ou já poderemos fazer, para adiantar, no Senado,
a reunião dos 22 membros da comissão, o que seria
mais útil.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Que
se tornaram 38 membros, dada a vontade grande de
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participar, na decisão tomada ontem pelo Congresso
Nacional.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Fica, então, uma margem maior de participa ção das minorias, o que eu desejo muito, porque acho
que esse projeto não é de maioria nem de minoria;
não é de Governo nem de Oposição; é um projeto do
Brasil, que deve sair, e sairá, pela nossa vontade. Se
não sair, seremos todos responsáveis por não termos
cumprido, com a Nação, o nosso dever em relação a,
pelo menos, diminuir a pobreza no Brasil.
O Sr. Roberto Saturnino (Blo co/PSB – RJ) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Tem a palavra V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Roberto Saturnino, antes de V. Exª iniciar sua inter venção, quero dizer que, estando esgotado o tempo
do orador, mas havendo interesse visível da Casa,
pelo número de aparteantes, de continuar o debate, a
Mesa permitirá que os apartes sejam proferidos, se
houver aquiescência do Plenário. (Pausa)
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães, não pode ria deixar de cumprimentá-lo pelo pronunciamento e
pela iniciativa. Sei perfeitamente que, no sistema econômico capitalista em que vivemos, com uma tendên cia de concentração manifesta de renda, riqueza e
poder, toda política de natureza social será sempre
compensatória, isto é, será uma compensação à pró pria tendência concentracionista do regime. Nem por
isso se deve desqualificar esse tipo de política com pensatória, mormente num país que atingiu o grau de
injustiça social a que o Brasil foi levado, e muito espe cialmente se nessas políticas compensatórias se in troduzir alguma dimensão de natureza estrutural, ca sando, por exemplo, a distribuição em termos de ren da com algum investimento acoplado em educação,
característica que move o sistema pelo lado estrutu ral. E digo mais: sei que a proposta de V. Exª não é fe chada, acabada; muito ao contrário, está aberta a
toda sugestão; então gostaria de manifestar meu en tendimento de que uma política de erradicação ou re dução da miséria deve trazer em si a característica do
sacrifício das elites endinheiradas deste País, razão
pela qual deve constar desse programa um imposto,
sim, um imposto sobre a renda, sobre a riqueza, so bre grandes fortunas ou um adicional do imposto so bre a renda. Não estou pensando num imposto sobre
a renda assalariada acima de R$2 mil, pois isso real mente atingiria a classe média e não a classe dos que
se beneficiaram efetivamente com o modelo.

414

O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Já não consta isso no projeto; apenas consta
– como V. Exª pede agora – em relação eu não diria
às grandes fortunas, mas em relação aos grandes lucros das empresas.
O Sr. Roberto Saturnino (Bloco/PSB – RJ) –
Quanto aos grandes lucros das empresas também,
nobre Senador, mas penso que o mais importante é
exatamente a pessoa física, pois a grande empresa
acaba repassando ao consumidor esse imposto, que
acaba se transformando num imposto regressivo. O
imposto progressivo é sobre a pessoa física. E a pessoa física rica no Brasil paga muito pouco Imposto de
Renda – essa é a verdade. Quando se fala que o brasileiro está carregado de impostos, estamos pensando na classe média ou até no trabalhador, mas o rico
brasileiro paga um imposto de renda absolutamente
ridículo. A alíquota máxima, em qualquer país do
mundo, chega a 40% ou a 50%, enquanto no Brasil é
de 25%. Penso que, para caracterizar um projeto de
redistribuição de renda, o Imposto de Renda é uma
ferramenta muito eficaz. A socialdemocracia européia
foi toda baseada em impostos altos sobre a renda de
pessoa física, porque o imposto pago pela pessoa jurídica sobrecarrega a produção e acaba sendo repassado ao consumidor, de forma a não distinguir ricos e
pobres. Então, apresento a V. Exª a sugestão de que
seja mantida a idéia do imposto sobre pessoa física,
aumentando a faixa de renda de R$2 mil para R$4 mil
ou R$5 mil, para a partir daí se aumentar a alíquota do
imposto, incluindo-se todas as rendas, não só as do
trabalho, mas as do capital também. De qualquer forma, não quero fazer um discurso paralelo, não me
alongarei neste aparte; apenas queria cumprimentar
V. Exª pelo discurso, pela iniciativa e dizer que, a meu
juízo, esse movimento que se está levantando aqui
no Senado, no Parlamento, e que vai ganhar a sociedade brasileira terá conseqüências também sobre a
errada política econômica do Governo Federal.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Conheço V. Exª há muito tempo, e isso me dá
autoridade para dizer da sua coerência e da sua competência. As sugestões de V. Exª, de modo geral, poderão evidentemente constar desse novo e grande
projeto que vamos elaborar. O que não poderemos
prescindir é de que V. Exª participe conosco desse
debate, trazendo sempre a lucidez da sua inteligência.
O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Permite V.
Exª um aparte, nobre Senador?
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte ao Senador Osmar Dias.
O Sr. Osmar Dias (PSDB – PR) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Congres so, em nome do PSDB me manifesto primeiramente
louvando a iniciativa de V. Exª. Não acredito que haja
um político sequer no País que não tenha sensibilida de com a pobreza, a fome, a miséria. O que diferencia
um político do outro é a coragem de tomar iniciativas.
Evidentemente, temos que reconhecer essa coragem
em V. Exª. Sendo assim, Senador Antonio Carlos Ma galhães, tendo todos nós a sensibilidade e o desejo
de ver diminuída ou exterminada a pobreza em nosso
País, como Presidente da Comissão de Assuntos So ciais, ainda ontem decidimos apoiar um requerimento
da Senadora Heloisa Helena, já que acompanhamos
a decisão de V. Exª de apoiar o requerimento da Se nadora Marina Silva para constituição de uma Comis são Mista que trabalhará durante noventa dias, ten tando sistematizar todas as propostas, levando em
conta a proposta de V. Exª. Também trabalharemos
nesses noventa dias ouvindo a sociedade em várias
audiências públicas que realizaremos, não só aqui no
Senado mas também nos Estados. Estamos delegan do competência a cada membro da Comissão de
Assuntos Sociais para, em seus Estados, ouvirem a
comunidade, trazendo seus anseios, expectativas e
propostas. Queremos alimentar esse processo de debate e de discussão, oferecendo a V. Exª e à Comis são Mista as propostas da Comissão de Assuntos Sociais. De nossa parte, do PSDB, queremos participar
não apenas do debate, mas sobretudo da elaboração
e execução das propostas que forem feitas. Parabéns
a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Osmar Dias, V. Exª é dos meus fra ternos amigos, a quem muito respeito. Sei que V. Exª
vai colaborar decisivamente com a sua Comissão
para que possamos ter, no menor prazo, esse projeto
amplo, que vai conter as idéias todas dos projetos já
apresentados ao longo do tempo no Congresso Naci onal.
Muito obrigado.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte à nobre Senadora Marina
Silva.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Sr. Presi dente, Srªs e Srs. Senadores, quando V. Exª lançou
seu projeto e a mídia o divulgou, minha primeira inici ativa foi pensar nos mecanismos que poderiam ser
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criados para que a discussão levantada por V. Exª tivesse conseqüência no Congresso Nacional. Tentei
expressar essa conseqüência por meio da sugestão
apoiada por todos os Srs. Senadores, pelos Srs. De putados e por V. Exª da criação de uma Comissão
Mista para, no prazo de noventa dias, discutirmos iniciativas de combate à pobreza. O Congresso Nacional, embora tendo em sua geografia política a maior
parte dos Parlamentares na base de sustentação do
Governo, precisou que um dos membros dessa mesma base, que foi V. Exª, assumisse publicamente que
a política social do Governo é ineficiente ou tímida –
como disse V. Exª no aparte do Senador José Eduardo Dutra. Penso que é corajoso da parte do Congresso Nacional assumirmos a responsabilidade dessa
discussão. O mérito da proposta de V. Exª e das ou tras com certeza será debatido no âmbito da Comissão, que concordo deva iniciar-se imediatamente. No
entanto, para que esse debate atinja o nível que a sociedade espera, é fundamental que partamos do princípio de que realmente os pobres do Brasil, os excluídos, aqueles que não têm as mínimas condições de
vida, bateram às portas de cada um de nós, semelhante ao exemplo bíblico da viúva. Como V. Exª ci tou, Jesus disse que veio para que tenhamos vida e
que a tenhamos em abundância. Eu também cito o
exemplo bíblico daquela viúva que, insistentemente,
durante muitos e muitos anos, batia à porta de um juiz
e dizia: “Senhor, resolve a minha peleja”. E ele não a
resolvia. Até que, certo dia, não agüentando mais a
insistência da viúva, o juiz resolveu atender seu plei to. Os pobres que ficam embaixo das marquises,
aqueles que ficam na entrada dos teatros, nas calçadas, nos hospitais, sem atendimento, bateram à porta
de cada um de nós, insistentemente, bateram, com
certeza, à porta de V. Exª, dizendo: Governo, resolve
a minha causa! Congresso Nacional, julga a minha
causa! Povo brasileiro, quem tem algum tipo de competência, seja a comunidade científica, nas universidades, seja político, economista ou sociólogo — até
mesmo sociólogo-Presidente — resolve a minha causa! Porque os 20% mais ricos são 32 vezes mais ricos
do que nós, e isso não é possível. Por isso essa Co missão é muito importante. Como eu disse anteriormente, a criança deve ser respeitada pelo seu valor
como criança. Não me cabe julgar quem são seus
pais; ela merece atenção pelo seu valor. E a discussão com relação à pobreza, independentemente de
ter sido colocada por V. Exª neste segundo semestre
ou ao longo de nove anos pelo Senador Eduardo Suplicy, aqui no Congresso Nacional, não importa. De vemos discuti-la, dando a conseqüência necessária
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para que, ao final desses 90 dias, tenhamos um con junto de projetos a serem aprovados em caráter de
urgência: o do Senador Eduardo Suplicy; o de V. Exª,
que está sendo debatido, com todos os reparos que
talvez precisem ser feitos no debate aberto que será
instituído; e as iniciativas de construção de casas po pulares do Deputado Nilmário Miranda. Mais do que
isso, devemos tirar dessa Comissão uma série de re comendações de políticas públicas de proteção aos
excluídos. Razão por que a nossa Comissão deve entender que esse é um trabalho em parceria com a so ciedade civil. Por que não pensarmos em recrutar,
junto às universidades, junto à Fundação Getúlio Vargas, junto ao IPEA, pessoas com capacidade para
nos ajudar nesse trabalho de sugestões ao Congres so Nacional e ao Governo? Por que não pensarmos
em chamar a CNBB e todos aqueles segmentos da
sociedade que têm propostas para, no âmbito da Co missão, despartidarizando, despersonalizando, fazendo da causa do combate à exclusão uma grande
missão do povo brasileiro para que cheguemos aos
resultados que V. Exª acabou de dizer? É responsabi lidade nossa. Se a Comissão fracassar, terá sido ape nas retórica. Sempre que penso na luta abnegada do
Senador Eduardo Suplicy com o Projeto de Garantia
de Renda Mínima, penso: falar de pobreza a Marina?
Não tem nenhum mérito; é mais do que sua obriga ção. Todo mundo sabe que, desde pequena, eu era
pobre. Se a Senadora Benedita da Silva fala da po breza, não há mérito algum; é nossa obrigação. No
entanto, ir além da obrigação, mesmo sendo de posição
social diferente, como é o caso do Senador Eduardo
Suplicy, dedicar-se incessantemente à luta no com bate à pobreza. Como aquela que está fazendo ape nas sua obrigação é que entro nessa Comissão; mas
entro com a vontade de mudar esta realidade em nos so País, onde os mais ricos têm renda per capita
anual de mais de R$18 mil e os mais pobres têm uma
média de renda per capita de R$578,00. É por essa
realidade com que nos deparamos que aqui estamos
debatendo, no sentido de modificá-la. Os dados que
temos aqui, Senador Antonio Carlos Magalhães, são
muito fortes. Não vou repeti-los, porque V. Exª já colo cou alguns, e os que me antecederam colocaram ou tros, mas eles são tão fortes que, para essa luta, eu
evocaria, mais uma vez, uma pequena parábola: a
daquele senhor que contratou para sua vinha dois trabalhadores: para um, que chegou cedo e trabalhou o
dia todo, pagou trinta denares; para o outro, que che gou quase ao final do expediente, também pagou trinta denares. O que havia trabalhado o dia todo, talvez
semelhante ao Senador Eduardo Suplicy, perguntou:
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“Mas como tu podes pagar 30 denários a esse que
chegou agora?” E o mestre respondeu: “Não importa.
Para o bom combate – é como se Ele quisesse nos
ensinar isso –, uma hora antes, uma hora depois, o
importante é que aconteça”. Resumindo, é a velha
frase do “antes tarde do que nunca”. Antes tarde do
que nunca, o Governo assume, no Congresso Nacional, a ineficiência da sua política social. Antes tarde
do que nunca, o Governo assume, no Congresso Nacional, por meio de todos nós, Governo e Oposição.
Não ficaremos mais reféns da agenda que o Governo
impõe ao Congresso Nacional. A nossa agenda será
a discussão da pobreza, da miséria e da exclusão social. É com esse espírito que entro nessa Comissão,
que, entendo, é uma comissão do Brasil, para enfrentar um problema do nosso País que, infelizmente, foi
criado por meia dúzia de pessoas, mas cujas conseqüências se estendem a milhões.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço o aparte de V. Exª, nobre Líder Marina Silva. Exceto a parte bíblica, tudo que V. Exª dis se consta do meu discurso.
O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Com o aparte o Senador Jader Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho (PMDB – PA) – Senador
Antonio Carlos, eu me dispensarei da gentileza sobre
a originalidade do tema, porque dele V. Exª já tratou.
Esse tema, evidentemente, não é original. A realidade
está aí. Também não vou discutir o projeto que V. Exª
apresenta, sob o ângulo técnico, porque não considero este o momento oportuno. Seria uma precipitação.
Desejo cumprimentar V. Exª pela sensibilidade política em colocar o tema na ordem do dia das discussões
do Congresso Nacional, do qual V. Exª é o nosso Presidente. Esse é o aspecto que me parece mais relevante. Nos últimos anos, os debates no Congresso
Nacional têm sido fundamentalmente sobre a questão econômica. E o Congresso Nacional e o Governo
não têm conseguido colocar a questão social como
prioridade. Entretanto, V. Exª, com sensibilidade, com
feeling político, faz, neste momento, o contraponto
estabelecido pela realidade que aí está. Portanto,
cumprimento V. Exª, neste momento, por esse ângulo. A importância do ingresso de V. Exª no debate não
é a originalidade. Eu não cometeria a leviandade do
gesto da delicadeza dispensável. O importante, neste
momento, é que o Presidente do Congresso Nacional, o Senador Antonio Carlos Magalhães, que é uma
referência na política brasileira, coloca em pauta um
assunto importante para que o Brasil o discuta. Não é
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possível, como bem disse V. Exª, que a oitava econo mia do mundo esteja nos indicadores sociais compa rados aos dos países mais pobres do globo. Não é
possível que nós, que pertencemos à elite brasileira,
estejamos, como Maria Antonieta, na sacada do Pa lácio de Versailhes, perguntando por que o povo não
come brioche. É sob esse aspecto que cumprimento
V. Exª, pela importância do ingresso de V. Exª nesta
questão, neste debate. Desejo apenas aduzir que,
em primeiro lugar, entendo ser fundamental que se dê
às pessoas oportunidade, por meio do trabalho, de
sobreviverem. E reconheço que chegamos a um es tágio em que essas pessoas não podem esperar. Há
uma situação muito grave. Mas, Senador Antonio
Carlos Magalhães, não creio que seja possível alterar
este quadro sem enfrentar a questão dos privilégios
no Brasil. V. Exª mencionou há pouco, e os jornais de
hoje publicam, que os bancos tiveram o maior lucro
da história do País – e um comentarista diz que talvez
do mundo –, no semestre que acabou. Isto é simples mente uma vergonha, levando em conta a declaração
do Secretário da Receita Federal de que, das 66 mai ores instituições financeiras do País, 42 não pagam
um centavo de imposto. Não creio, portanto, que seja
possível alterar o quadro da miséria sem alterar o
quadro do privilégio. Não creio que seja possível con tinuarmos a assistir ao fato de o Chefe da Receita Fe deral, portanto um homem que não é da Oposição,
mas do Governo, dizer que das 532 maiores empre sas do País, 50% não pagam imposto. Assim, Sena dor Antonio Carlos Magalhães, temos a obrigação política e cristã de enfrentar o problema. No entanto,
não vejo como seja possível enfrentá-lo, conseguir
recursos para o Fundo que V. Exª propõe, obter mais
recursos para a área social, fomentar a pequena e
média empresa a fim de gerar empregos, se, por ou tro lado, continuarmos a conviver, nesta oitava econo mia do mundo, com privilégios que carreiam bilhões
para ampliar a desigualdade no País. Era o registro
que gostaria de fazer, com os meus cumprimentos a
V. Exª. Evidentemente, V. Exª sabe que Josué de
Castro tratou da geografia da fome, e tantos outros
aqui mesmo, no Parlamento, o que festejo. Considero
que o Congresso deve festejar, porque V. Exª é o nosso Presidente. V. Exª, com sensibilidade política, faz o
contraponto neste momento e diz bem ao seu amigo
Pedro Malan: “Se foi possível, em 48 horas, montar o
Proer em uma sexta-feira à noite, penso que não será
difícil, em 90 dias, com a colaboração de todos, en contrarmos caminhos para minorar a realidade social
existente. Meus cumprimentos pessoais e, creio, em
nome da Bancada do PMDB no Senado.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Jader Barbalho, o aparte de V. Exª
me sensibiliza profundamente pela sua autoridade de
Líder e Presidente do Partido, por sinal, majoritário
nesta Casa. As suas idéias são absolutamente corretas e têm que ser levadas em conta por esta comissão, porque já são um mecanismo direto de alocar recursos para esse Fundo de Erradicação da Pobreza.
Ademais, V. Exª fala nos privilégios. É verdade:
o privilégio do pobre é a fome; o privilégio do rico é
cada vez ficar mais rico. Essa é uma sociedade que
não se sustenta por muito tempo, por isso temos que
dar curso a esses projetos, unidos todos os Senadores, esquecendo questiúnculas do passado, para fa zermos aquilo que o Brasil exige de nós. O Brasil não
é composto apenas dos que orientam pela mídia a sociedade; é justamente composto de muita gente que
nem sequer toma conhecimento da mídia, porque
não tem recursos para adquirir um jornal ou assistir a
uma televisão. Esses excluídos da área social brasileira serão os beneficiários do nosso projeto – ou dos
nossos projetos –, do Senado e da Câmara, a que V. Exª
com tanta propriedade alude.
Muito obrigado.
O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ouço V. Exª, Senador José Roberto Arruda.
O Sr. José Roberto Arruda (PSDB – DF) – Sr.
Presidente, no mundo inteiro – e, agora, no Brasil –
está acontecendo algo interessante, e V. Exª simboliza um pouco isso. Dois pensamentos clássicos: o liberal, que entendia que toda sociedade que tivesse
desenvolvimento, por si só, resolveria suas mazelas
sociais, e aquele que pregava políticas compensatórias. No Brasil, também está havendo o encontro des sas duas linhas de pensamento. Em primeiro lugar,
louvo a iniciativa de V. Exª. Se V. Exª fizesse essa proposta apenas como Senador da Bahia, com toda a
força política que tem, isso já seria importante, porque
teria uma enorme repercussão e geraria uma convergência. No entanto, V. Exª – lembrou bem o Senador
Jader Barbalho – o faz como Presidente do Congresso. E há algo que devo destacar como Líder do Go verno: o mérito que tem V. Exª de fazer com que o
Congresso Nacional – em vez de ficar criticando o
Governo, porque só ele propõe, faz a agenda – pro ponha também a agenda. E mais do que isso: como
Líder do Governo, Sr. Presidente, como criticá-la, se
eu reclamava que precisávamos ter uma agenda po -
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sitiva? Pois V. Exª a propôs. Esse é um item típico de
uma agenda positiva. Não sei qual será o resultado
desta discussão, mas sei que ela trará contribuições
importantes para, ao menos, diminuirmos o problema
que existe independentemente de nossa vontade e
desta provocação. A iniciativa de V. Exª tem outro mérito. Ao colocar o dedo na ferida, o homem comum,
que não sabe qual é o Partido de V. Exª nem o meu,
que não conhece as idiossincrasias dos bastidores da
política, terá a visão clara de que o Congresso Nacio nal está preocupado com os problemas reais da soci edade. O Governo participará deste debate, Sr. Presi dente, mais do que isso, da procura por soluções. A
prova é que, tratando-se de uma comissão mista, o
próprio Líder do Governo no Congresso, Deputado
Arthur Virgílio, será membro permanente da comis são. Os Srs. Ministros, que são responsáveis por políticas estruturantes ou compensatórias, terão que dar
sua contribuição. Estou certo de que virão aqui dis postos a mostrar o que o Governo vem fazendo – e
vem realizando muito –, a aceitar com humildade as
contribuições que o Congresso traz em nome da soci edade e a fazer correções de rumo que, eventual mente, sejam necessárias. Como V. Exª bem expla nou em seu discurso, o Governo terá – ao tempo em
que vai continuar perseguindo as medidas econômi cas estruturantes que foram capazes, em um primeiro
momento, de trazer 13 milhões de brasileiros ao con sumo, a uma vida de bem-estar mínimo – que questionar e estar disposto a discutir com o Congresso e
com a sociedade a eficiência de suas políticas públi cas compensatórias e uma eventual modificação destas. Por que não? Tal atitude não significa ser contra o
Governo, mas a favor do País. É essa a postura que
todos nós devemos ter. Desejo apenas fazer um repa ro, Sr. Presidente. Em alguns apartes feitos a V. Exª,
ilustres Senadores disseram que o Governo tem sido
ineficiente nas suas políticas sociais. Ora, citarei um
exemplo concreto. Fui eleito pelo Distrito Federal e
sou adversário do ex-Governador Cristovam Buar que, embora seu amigo pessoal. Ao final do Governo
Cristovam, foi publicado um trabalho do IPEA que
mostrava que a qualidade de vida no Distrito Federal
caiu e o índice de miséria aumentou durante a sua
gestão. Não creio que o Governo de S. Exª foi inefici ente, outras causas aconteceram: migrações, situa ção da economia nacional e internacional. Prefiro ver
o lado positivo. S. Exª teve o mérito de utilizar uma política pública que, como lembrou o Deputado Inocên cio Oliveira, foi aplicada pela primeira vez pelo Prefei -
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to José Roberto de Magalhães Teixeira, o saudoso Grama, ex-Deputado Federal, em Campinas. O Professor
Cristovam Buarque teve o mérito de trazê-la para Brasília
e dar a esse programa visibilidade nacional. Prefiro ver o
lado positivo das coisas e assim vejo a proposta de V. Exª.
O Governo está fazendo algo? V. Exª foi cuidadoso em dizer que sim. Isso resolve o problema? Não. Se não resolve e o problema persiste, todos nós que temos responsabilidade pública devemos cumprimentá-lo e, mais que
isso, participar da iniciativa de V. Exª, discutindo as questões suprapartidariamente, sem nenhum tipo de preconceito, olhando o interesse do País. Ao maior mérito da proposta de V. Exª, Senador Antonio Carlos Magalhães, o
País assistiu na sessão do Congresso, ontem à noite. Não
me lembro da última vez em que uma proposta da Oposição – de autoria da Líder do PT nesta Casa, para criação
de uma comissão conjunta entre Câmara e Senado – , foi
adotada por partidos do Governo e da Oposição, com tanta ênfase e desejo de sairmos da política menor, que faz
distratos, que busca divergências, para a política maior, a
que procura soluções para o País. Este mérito ninguém
tira de V. Exª. Pode ser que, ao final dos trabalhos, não
seja o projeto de V. Exª, na sua inteireza, o aprovado. Mas
o mérito de levantar a discussão no nível em que ela tem
que se dar, V. Exª já o tem.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL –
BA) – Senador José Roberto Arruda, Líder do Governo,
agradeço o seu aparte competente, pois V. Exª coloca
bem as coisas e que eu poderia traduzir rapidamente em
razão do tempo, pois já vamos chegar às 13h. V. Exª mostra que temos de fazer uma agenda conjunta: aquela que
é a vontade do Governo e a que é vontade do Congresso.
Uma e outra podem se casar no que diz respeito aos interesses do País.
Também concordo com uma outra coisa que ficou
implícita em seu aparte: chegou o momento – e essa é
uma coisa até difícil, sobretudo para a Oposição – em que
uma causa maior exige que não fiquemos no debate menor de ver se o Governo fez ou não, qual Governo fez ou
não. Isso pouco importa. Vamos fazer, com o Governo, se
possível; sem o Governo, se ele não colaborar.
Esse é o meu empenho e essa é a solução que esta
Casa precisa dar a este problema.
Não podemos ficar à margem de fazer uma discussão antigoverno porque isso dá ou não popularidade. O
espírito público dos congressistas tem de levar a algo maior, o exame isento desse problema, e encontrar uma solução.
V. Exª disse com propriedade que os membros
do Governo devem vir expor suas idéias e seus pen samentos. Mas com o propósito de transigir quando o
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Congresso achar que é necessária a transigência.
Fora daí, preconcebidos, não interessa que venham.
Mas se vierem dispostos a conciliar seu pensamento
com o da maioria do Congresso, eles serão muito
bem-vindos.
Muito obrigado a V. Exª.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Tem a palavra V. Exª.
O Sr. Hugo Napoleão (PFL – PI) – Eminente
Presidente e Senador, falo com o homem público
Antonio Carlos Magalhães, que, mais uma vez, aqui e
agora, mergulha suas preocupações no seio da po breza, como, aliás, tem feito no curso de toda a sua
vida, pautada toda ela por rezar com o povo nas igre jas, por caminhar em procissões nas vias públicas,
por encostar, às vezes, no tabuleiro da baiana para
comer um acarajé quente. Daí por que a avalanche
de votos que têm trazido à sua vida pública as condi ções de continuar a defender as causas populares e a
preocupação com a pobreza. Falo não apenas como
Líder do nosso Partido, Partido da Frente Liberal,
mas incumbido que fui, também, por delegação da
Comissão Executiva Nacional, que, mediante a pala vra do seu Presidente, o nosso colega Senador Jorge
Bornhausen, esclarece que há duas questões suma mente importantes: a primeira delas é a tempestivida de de trazer à baila uma discussão tão importante no
momento em que se fala de reformas, como a tributá ria. A segunda é o fato de ter tido a humildade de dizer
que se trata de uma proposta não acabada, sujeita ao
debate, à conversa, ao diálogo, à controvérsia, para
que se chegue a um denominador comum, o que to dos nós, na realidade, queremos. É importante que
não procuremos causar nenhum tipo de celeuma,
pois não há razão para isso. Esse é o ponto de partida
para chegarmos a algum lugar perceptível, em favor
da população marginalizada. O discurso de V. Ex.ª é
límpido e cristalino; tempestivo, já o disse, e, também,
oportuno, destacando-se sobretudo pela grandeza,
que não tem faltado a V. Exª em nenhum momento de
sua vida, especialmente naqueles de adversidade.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Muito obrigado a V. Exª, Senador Hugo Napo leão, que fala pelo meu partido, dando-me sustenta ção partidária para aquilo que estou desenvolvendo
em benefício da sociedade. Aproveito o aparte de V. Exª
para dizer que não terei nenhum receio de procurar o
mais intransigente dos meus adversários e até inimi gos, contanto que se venham somar a esse processo,
que vai deixar e deixa de ser meu para ser do Con -
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gresso Nacional, das duas Casas. Mas ele precisa
andar, precisa ser aprovado, caso contrário, aquilo
que seria um êxito para esta Casa, será um fracasso
e não quero jamais que, sob minha Presidência, o
Congresso fracasse em qualquer medida.
Muito obrigado.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte, Senador Antonio Carlos Ma galhães?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo um aparte a V. Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Cumprimento V. Exª pela iniciativa, sobretudo nesses dias
em que estamos lembrando de Betinho, Herbert de
Souza, porque no próximo dia 9 fará dois anos de seu
falecimento, e justamente hoje, no Rio de Janeiro, iniciam-se homenagens em sua memória. É muito importante que V. Exª abrace a causa de mobilizar energia,
recursos de toda natureza para o combate à fome a à
miséria. Poderiam alguns dizer: “Como você, sendo do
PT, está dando tanta atenção à proposição de um ad versário do PFL e potencial candidato à Presidência?”
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Não, Exª.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Seria
natural que V. Exª tivesse essa aspiração. Quando resolvi dialogar com V. Exª, conforme disse, olho no
olho, sobre isso – e ainda teremos muitas oportunidades de fazê-lo a partir deste debate que se inicia –,
disse a meus companheiros que deveríamos estar
com o espírito aberto, como propõe V. Exª. Se o objetivo é erradicar a pobreza para valer, então nós, do
PT, temos que estar prontos a dialogar com quem
quer que seja, em que pesem as diferenças de procedimentos, de políticas ou de decisões que possam ter
existido no passado. V. Exª hoje disse várias coisas
que, muitas vezes, estão em nossos pronunciamentos. V. Exª citou pessoas, e aqui gostaria de comentar
sobre elas. Por exemplo, citou Rubens Ricupero, que
mencionou, há poucos dias, “antes tarde do que nunca”. Quando em junho último, o Embaixador Rubens
Ricupero esteve na Comissão de Economia, presidida pelo Deputado Aloizio Mercadante, teve a gentileza de me dizer “você tinha razão quando propôs que,
naquela oportunidade...” e era 1994 “,... devesse o
Governo dar mais atenção ao programa de renda mínima. Hoje eu estou convencido disso.” V. Exª citou
José Márcio Camargo e Cristovam Buarque. Ambos –
logo quando surgiu a discussão sobre o Programa de
Garantia de Renda Mínima – consideraram interessante adotar uma sistemática que, ao invés de ser por
pessoa, fosse por família, complementando-se a sua
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renda para que os filhos pudessem freqüentar a esco la. Sempre achei importante que isso fosse assegura do. Entretanto, a minha visão é de que devemos es tender a toda e qualquer pessoa claro que estimulan do as crianças irem à escola, a ninguém deve ser ne gado , o direito à sobrevivência. Mas essa é uma his tória que tem a ver com a história da Humanidade. E
bem assinalou V. Exª quando disse que tantas pesso as pensaram nisso. Se o Senador Roberto Freire aqui
colocou algumas objeções a transferências de ren das, na verdade, uma das pessoas que na História falou a respeito de que se deveria assegurar a todos o
suficiente para a sua sobrevivência foi o próprio Karl
Marx, quando, em 1875, no livro Crítica ao Programa
de Gotha, mencionou que, em uma sociedade mais
amadurecida, os seres humanos irão inscrever como
em suas bandeiras o seguinte lema: a cada de acordo
com sua capacidade; a cada um de acordo com a sua
necessidade. O que significa garantir a todos pelo
menos o suficiente para a sua necessidade. A idéia
de V. Exª de se instituir um fundo de combate à erradi cação da pobreza – que inclusive guarda relação com
o Fundo Brasil de Cidadania que propus no ano pas sado –, na verdade, apresenta semelhança com tan tas pessoas que na História da humanidade o propu seram. Avalio que a proposição de V. Exª deva ser
examinada em profundidade. Eu a estou lendo aqui.
Penso que ela é coerente em grande parte. Podemos
aperfeiçoá-la, talvez até com elementos da minha
própria proposição, a qual levava em consideração
principalmente duas inspirações: a proposta de Tho mas Paine, de 1795, que considerava mais do justo
que cada pessoa que cultivasse a terra devesse ter o
usufruto da benfeitoria do seu trabalho. Todavia, con siderava importante a canalização de recursos para
um fundo que asseguraria a todas essas pessoas um
dividendo. Seria um direito inalienável a todos numa
sociedade o usufruto da riqueza da nação. Mas V. Exª
aqui hoje expressou sentimentos como aqueles do
Antigo Testamento, das palavras Tseda Ka, que que rem dizer a justiça social. Expressou também as pala vras da Senadora Marina Silva, proferidas por Jesus
Cristo na parábola do senhor da vinha, como também
a recomendação de São Paulo aos coríntios, de tal
maneira que, para que haja justiça, igualdade, toda
aquela pessoa que teve uma safra abundante não te nha demais, toda aquela pessoa que teve uma safra
pequena não tenha de menos. Também o que está
escrito no Alcorão, ao relatar que o segundo dos cin co califas que sucederam Maomé, Oman – conforme
na sua justificativa está expresso –, entendia que
pessoa possuidora de um grande patrimônio deve re-
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servar uma parcela desse patrimônio para aqueles
que pouco ou nada têm. V. Exª citou o extraordinário
economista James Tobin, cuja proposição guarda a
cada dia maior relevância. Pois bem, James Tobin foi
um dos grandes entusiastas e um dos proponentes
muito ativos para a erradicação da pobreza nos Estados Unidos, por meio de um imposto de renda negativo, que proveria com um mínimo de renda os pobres.
Senador Antonio Carlos Magalhães, depois de o
ex-Presidente Kennedy ter tido uma grande preocupação com a questão da pobreza, e ele teve dentre os
seus principais auxiliares o hoje Senador Daniel Pa trick Moynihan, o seu sucessor, o Presidente Lyndon
Johnson, designou uma comissão com o propósito de
verificar como combater a pobreza. Essa foi a Comissão Heinemann. E qual foi a proposta? Posteriormente, James Tobin lamentou que não se tivesse instituído nos Estados Unidos a proposta da referida comissão, cuja principal proposição era de que se instituísse uma renda mínima para todos por meio de um im posto de renda negativo, aliás seguindo a recomendação do eminente filósofo John Rawls da Universidade de Harvard, um dos maiores defensores dos
princípios de justiça implícitos em um imposto de renda negativo. Esta proposição, que vem ganhando extraordinário apoio entre filósofos e economistas, parece estar sendo adotada em quase todos os países desenvolvidos de alguma forma por meio de renda mínima assegurada a todos. Diante do debate, diante da
experiência, tem-se colocado que o importante é a
implementação de um modelo que esteja sempre a
estimular o trabalho das pessoas, a busca do progresso, mas sempre se assegurando um mínimo de
renda. Até porque, de acordo com o filósofo Philippe
Van Parijs, se for para se assegurar, seja no sistema
capitalista ou no socialista, liberdade real para todos,
é necessário se ter um mínimo de renda. Finalmente,
Senador Antonio Carlos Magalhães, gostaria de fazer
uma recomendação a V. Exª como membro do PFL.
No espírito em que está caracterizando essa ação e
as decisões tomadas ontem e de hoje, deixo aqui
uma sugestão: que possa, efetivamente, a base do
Governo – o PFL, o PSDB e o PMDB – ter um diálogo
com a Oposição, no sentido de se garantir que essa
Comissão, proposta pela Senadora Marina Silva,
possa realizar o melhor trabalho possível, acatando
as suas sugestões, convidando universidades, membros do meio acadêmico e científico, a CNBB e todas
as pessoas que têm-se dedicado ao estudo sobre o
combate à pobreza a virem aqui. Possa essa Comissão, inclusive, deslocar-se às regiões onde o problema da pobreza mais tem-se agravado, seja nas áreas
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rurais, nas grandes áreas metropolitanas ou em qualquer lugar deste País. A minha ponderação é também
no sentido de que possa a base governista, excepcio nalmente neste caso, até abrir mão de sua vantagem
regimental, para viabilizar no espírito do que se queira
–, quem sabe –, que a Presidência ou a Relatoria fos se dada à proponente da Comissão, Senadora Mari na Silva. Deixo essa sugestão no sentido de levar em
consideração o convite que V. Exª está fazendo para
que a Oposição trabalhe com toda a energia e vigor
no combate à pobreza.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, permita-me interromper
V. Exª.
Por mais fascinante que seja o tema em discus são, e a Mesa compreende a tentação que têm todos
de transformar seus apartes em discursos, vejo que
há 11 Srs. Senadores ainda desejando apartear V. Exª.
Se cada um levar dez minutos no seu aparte, serão
110 minutos, quase duas horas, sem contar o tempo
de resposta do orador. De forma que me sinto obriga do a fazer um apelo e pedir a compreensão dos aparteantes para o fato de que serei obrigado a cumprir a
limitação de dois minutos para cada aparte.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Eduardo Suplicy, respondo a V. Exª
agradecendo, em primeiro lugar, a sua compreensão, a
sua boa-vontade e a sua erudição neste assunto. Já o
havia dito em encontro privado: o seu conhecimento da
matéria foi acumulado ao longo dos séculos, e não apenas dos anos. Apenas devo dizer que devem ter causado ciúme à Senadora Marina Silva suas citações em tal
abundância. A nossa colega, que realmente conhece
bem a Bíblia e os demais livros religiosos, deve ter ficado abismada com o conhecimento que V. Exª acaba de
demonstrar. Isso é um problema que V. Exª vai resolver
posteriormente com a nossa querida colega.
Em segundo lugar, tenho a que dizer...
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Aqui
não há como nos magoarmos mutuamente. Aqui há
uma afinidade muito grande.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu reconheço.
Quero dizer que não posso levar este apelo aos
nossos colegas, no que tange à direção da Comissão,
porque são problemas regimentais e, se queremos
rapidez e ordem, o primeiro passo é cumprir o Regi mento. Quero agradecer, mais uma vez, a V. Exª a
gentileza de seu aparte e a erudição que tem de monstrado em relação ao tema.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Muito
obrigado.
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O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, é claro que V. Exª não
pode dissociar a figura do Senador da de Presidente
da Casa. O tema é pobreza, e a pobreza leva à fome,
que mata mais do que qualquer pelotão de fuzilamento. É exatamente ela a responsável pela existência
nos cemitérios de um grande número de sepulturas
sem inscrição. Todas as vezes que vejo falar de pobreza e ouço alguns comentários, geralmente me
lembro daquela frase – já que há tanta citação bíblica
hoje nesta Casa – “pobre como Jó, e por isto morreu:
porque foi castigado por Deus”, quando nos esquecemos de que a pobreza tem suas raízes incrustadas
numa profunda injustiça social. É claro que V. Exª
nesta hora faz com que a esperança dos que são atingidos pela pobreza e querem dela sair não seja uma
frágil aspiração em trânsito para o desencanto. Diz o
ditado que uma grande marcha começa com o primeiro passo. Entendo que uma grande marcha começa
com a decisão que antecede o primeiro passo. Talvez
aí esteja o núcleo central do que hoje aqui se discute:
V. Exª tomou a decisão que antecede o primeiro passo. Portanto, quanto a essa grande marcha que se
avizinha, sob o pálio da sua responsabilidade, psicologicamente, o que V. Exª vem recebendo de alguns
não é censura; é inveja de não terem tido a inspiração
de pegar essa bandeira e desfraldá-la ao sabor de todas as intempéries para chegar ao destino que queremos. Estava aqui pensando que a melhor forma de
homenageá-lo era ficar em silêncio, esse silêncio que
é o clamor de tudo aquilo que não fala, mas me dei
conta, depois de ouvir tanta gente brilhante que o
aparteou, de que alguém, como se fosse a lamparina
para o sol, devia registrar que pelo menos um sem
muito talento também o havia interrompido. Continue
na sua luta: “Ide, a fé vos irá alentando.” É o que dizia
D’Alembert.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Bernardo Cabral, V. Exª é o sol que
nos ilumina sempre, daí por que sua palavra seria indispensável para o êxito da minha fala.
Muito obrigado.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ouço V. Exª, Senador José Alencar.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Eminente
Senador Antonio Carlos Magalhães, digno Presiden-
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te do Congresso, tenho, primeiramente, de cumpri mentá-lo pela sua sensibilidade social. Dizia e repetia
muito na minha campanha que todo homem público
deve ter sentimento nacional, sensibilidade social e
probidade no trato da coisa pública. Hoje, com essa
iniciativa, V. Exª nos dá um exemplo de sensibilidade
social. Outro aspecto que gostaria de abordar neste
aparte diz respeito a um fato realmente importantíssi mo que está ocorrendo e que me faz lembrar a céle bre frase metafórica de Deng Xiaoping: “Não importa
a cor do gato; o que importa é que cace o rato”. Essa
frase significa exatamente, ainda que mediante metáfora, que não importa a coloração ideológica; o que
importa é o bem comum. Estamos vendo isso hoje
aqui nesta Casa. Que bom seria se realmente estivéssemos hoje, por força de sua iniciativa, aqui de cretando o fim da pobreza! É óbvio que seria a notícia
mais maravilhosa, mais extraordinária e notável do
século. Mas é claro também que não podemos, pelo
fato de esse assunto ter sido debatido nesta sessão,
por mais relevância que possua, pensar que saire mos daqui com toda nossa situação de pobreza resol vida, o que seria realmente uma beleza. Quem dera
que isso pudesse acontecer! Então, o terceiro ponto
que gostaria de abordar é que, paralelamente ao tra balho que será encetado com base na sua iniciativa,
gostaria muito que ainda continuássemos acreditan do que precisamos retomar o desenvolvimento. É claro que o desenvolvimento, como foi citado sabiamen te por V. Exª, não será a panacéia que resolveria to dos os problemas sociais, especialmente os da misé ria absoluta, mas iria consolidar uma posição que o
Brasil merece como grande nação, como grande
país, com sua riqueza natural imensurável, com sua
riqueza de recursos humanos também maravilhosa,
porque o povo brasileiro é bom, é pacato, é trabalha dor, é ordeiro, é inteligente, é versátil. Então, tudo isso
nos oferece meios para, paralelamente ao trabalho
social que será desenvolvido diante da iniciativa de V.
Exª, contar com o apoio de todos os matizes partidári os do Brasil. Não tenho dúvida de que devemos res peitar, na adoção dessas idéias que foram trazidas na
abertura desses debates, a evidente necessidade de
se concluir a reforma tributária. Então, também por
essa razão, a proposta de V. Exª é muito oportuna,
pois traz um item dos mais importantes que terá de
ser examinado por quem vai cuidar da reforma tribu tária, absolutamente indispensável para que o Brasil
retome o desenvolvimento e resolva, de uma vez por
todas, o problema da distribuição de renda e da po breza nacional.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador José Alencar, ao longo desses sete
meses de convivência, não temos tido a intimidade
que eu desejava, por força, talvez, das circunstâncias. Entretanto, nenhum aparte é mais importante do
que o de V. Exª, empresário vitorioso. V. Exª é um empresário vitorioso que se dispõe a ajudar, como exemplo para o Brasil, na erradicação da pobreza, sabendo
que ela não pode acontecer de um dia para o outro,
mas ao longo do tempo, com medidas que poderemos, sim, tomar.
De modo que eu queria que o exemplo de V. Exª
servisse para todo o Brasil. Empresário com atividade
em vários Estados, em todos os lugares, V. Exª tem
tido êxito e tem procurado fazer, dentro do que é possível, justiça social. E agora vem para esta Casa tra çar o rumo, que é o que desejo para o empresariado
nacional, de sensibilizar-se com essas causas, por que só assim poderemos resolver esse problema grave do Brasil.
Quero agradecer muito a V. Exª, porque a pala vra de V. Exª neste momento é muito importante, não
só para o meu discurso, mas sobretudo para que ele
possa ressoar em todo o Brasil.
As pessoas que se encontram presentes na galeria são servidores da Fundação Nacional de Saúde,
em sua maioria do Rio de Janeiro. Nada tenho com o
Rio de Janeiro, mas tenho com a função social que o
Governo deve exercer, e estou lutando para que es ses servidores tenham uma solução justa para o pro blema que enfrentam e não venham a aumentar o batalhão dos que passam fome.
Tratei, ainda ontem, do assunto com o Senhor
Presidente da República, procurando uma fórmula que
possa enquadrá-los. Tenho a promessa de um rápido
estudo para a solução do problema. Os que aqui estão
trabalham há muitos anos. Seria mesmo desumano,
por parte do Governo, não ampará-los. Embora nada
tenha com a política do Rio de Janeiro, tenho com a
política do Brasil, e esta exige emprego para quem trabalha. Esses servidores trabalham pelo Brasil e não
estão sendo reconhecidos pelo setor competente.
Fico, pois, estimulado por vê-los e dou-lhes uma
palavra de esperança. O Senado trabalhará pela causa de S. Sªs, que é uma causa brasileira. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – A Mesa solicita às galerias que
não se manifestem.
O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA) – Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª me concede um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo um aparte a V. Exª.
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O Sr. Luiz Otávio (PPB – PA) – Honrado Sena dor Antonio Carlos Magalhães, como amazônidas,
em nosso dia-a-dia, temos a certeza de possuirmos
um dos maiores índices de pobreza do nosso País.
Neste momento, sentimo-nos orgulhosos de termos
um líder como V. Exª para enfrentar a guerra. É preci so dizer, ainda, que, além do orgulho e da satisfação
de pertencer a esta Casa e de sermos liderados por V.
Exª, reconhecemos um dos fatores que considero
dos mais importantes, qual seja, o seu poder de deci são, seu poder de enfrentar desafios. Contudo, em
que pese tudo o que foi dito aqui pelas mentes mais
brilhantes deste Senado, gostaríamos de lembrar a
necessária participação do Poder Judiciário. Até ago ra não ouvimos a convocação do Poder Judiciário
para que, unidos os três Poderes, completemos o tri pé que precisa ser forte para enfrentarmos essa luta
que será muito árdua. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Eu é que agradeço o aparte de V. Exª, que
vem ao encontro de tudo aquilo que desejo: um Judi ciário sério, justo e que possa, realmente, ajudar no
nosso propósito de eliminação da pobreza, porque
nada seria melhor do que haver justiça no País.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Luiz Estevão, tem V. Exª o aparte.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Sr. Presidente desta sessão, Senador Geraldo Melo, Sr. Presi dente do Senado e Congresso Nacional, Senador
Antonio Carlos Magalhães, V. Exª, com grande senso
de oportunidade política e de sensibilidade social,
traz para discussão no Senado e no Congresso Naci onal aquele que, na minha opinião, é o tema mais im portante deste final de milênio. Traz para dentro desta
Casa uma polêmica construtiva: a polêmica em torno
da erradicação da pobreza e de suas conseqüências
em nosso País. Aliás, este não é um problema brasi leiro; é um problema mundial. O mundo de hoje, de
alta tecnologia e de poder de geração de riquezas, é
também um mundo de grandes contrastes e parado xos. O primeiro deles, Sr. Presidente: temos um mun do onde os avanços da Medicina prolongam a vida
das pessoas, mas onde, cada vez mais, vemos que
grandes segmentos da nossa e de outras sociedades
não têm acesso a esses progressos. Um mundo onde
a Medicina prolonga também a idade média das po pulações, mas onde vemos, cada vez mais, os idosos
serem entregues ao abandono e à pobreza. Um mun do onde a tecnologia impressiona a todos nós, mas
onde o progresso tecnológico gera o desemprego de
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forma cada vez mais alarmante e que, portanto, junto
com o desemprego, gera as terríveis mazelas da po breza. Um mundo, enfim, da prosperidade, do egoísmo e da injustiça. Nunca as diferenças sociais e financeiras foram tão grandes; nunca as mazelas de que
padecem aqueles que não têm espaço na sociedade
foram tão graves. E lembro aqui, Sr. Presidente, tal vez aquele que seja o maior paradoxo da sociedade
brasileira: enquanto no nosso e em outros países do
mundo, incluindo os Estados Unidos, milhares e mi lhares de pessoas sofrem as conseqüências da pobreza, da falta de comida e da desnutrição, do outro
lado, milhares e milhares de pessoas adoecem por
causa do excesso de comida, porque comem demais,
morrendo em função da abundância. Meu Deus, que
mundo é este que os dirigentes, as lideranças políticas e empresariais estão gerando, onde alguns morrem porque não têm o que comer e outros, porque comem demais! A agenda que V. Exª traz para a discussão no Congresso nos proporciona imensa felicidade
como legisladores, porque esse é o nosso papel, qual
seja, o de honrar o voto que nos foi dado para representar o povo brasileiro no Congresso Nacional e no
Senado, promovendo aqui as grandes discussões,
buscando soluções para os problemas que afligem
nosso País. Parabenizo V. Exª, como Presidente do
Congresso, porque sabe que tem a capacidade e o
poder de criar a agenda dos temas políticos que de vem ser discutidos em nosso País. Ao trazer esse
tema, que é de todos nós, de todos aqueles que têm o
mínimo de sensibilidade, V. Exª nos enseja a oportunidade, como legisladores, por meio desse trabalho,
que, não tenho dúvida, será muito construtivo e pro dutivo como tudo o que V. Exª tem feito ao longo de
sua vida pública, de deixar um legado para as gerações futuras, de dizer que, durante o nosso mandato,
com o nosso trabalho, pudemos dar a maior contribuição que um homem pode dar ao futuro do nosso País:
acabar com essa nossa vergonhosa classificação de
injustiça na distribuição de renda em nosso Brasil e,
sobretudo achar fórmulas para diminuir a pobreza e
suas conseqüências. Para finalizar, lembro que mui tas críticas são feitas à sua iniciativa por dizerem que
ela combate as conseqüências e não se preocupa
com as causas. Ora, nada mais injusto, nada mais insensato, nada mais irresponsável do que essa colocação. Desde o primeiro momento, V. Exª busca ata car os dois problemas, tendo consciência de que o
tempo para resolvê-los é diferenciado. Se formos
hoje à casa de uma família em que estão desempregados aqueles que são responsáveis por prover o
seu sustento, verificaremos que talvez não consiga-
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mos resolver, nos próximos meses, o problema de geração de empregos para todos aqueles que precisam
dele. Isso seria e será uma das nossas metas por in termédio da sua iniciativa e de outros parlamentares,
combatendo a pobreza em toda a sua extensão. Mas
nós temos a capacidade de, a curto prazo, combater
as conseqüências da pobreza, que é a falta de comi da na mesa da família, a falta de um remédio para curar um filho, um pai ou uma mãe enfermos. Tenho certeza de que, com a sua iniciativa e com o trabalho das
lideranças escolhidas pelo povo, vamos mudar essa
página triste e escura da vida diária de nosso País.
Parabéns, mais uma vez!
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PLF
– BA) – Eu é que agradeço a V. Exª, prezado Senador
Luiz Estevão, pelas palavras e pela excelente exposi ção sobre o tema que discutimos.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB – PE) – Permi te-me V. Exª um aparte, eminente Senador Antonio
Carlos Magalhães?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PLF –
BA) – Com muito prazer, ilustre Senador Carlos Wilson.
O Sr. Carlos Wilson (PSDB – PE) – Nobre Se nador Antonio Carlos Magalhães, não poderia deixar
de louvar a iniciativa de V. Exª. Como seu amigo,
devo dizer que, logo que surgiu a idéia da criação do
fundo contra a miséria e a pobreza, inspirado por V. Exª,
pensei que, pela primeira vez, eu teria o prazer de ver
uma proposta apresentada por V. Exª aprovada por
unanimidade, que haveria uma concordância total no
País em torno dela. Todavia, constatei que não é bem
assim. Trata-se de uma proposta polêmica, que gera
discussão e que, de outra parte, remete-me a uma figura lá do meu Estado, muito cara e importante para
todos nós, que sempre teve na pobreza a sua razão
de viver, tanto que, durante toda a sua vida, no alto
dos seus mais de 90 anos de idade, disse que gostaria de ver o Brasil chegar ao próximo milênio sem miséria e pobreza, mazelas que, infelizmente, grassam
em quase todo o País. Nem D. Helder Câmara, figura
santa lá de Pernambuco, querida em todo o Brasil,
conseguiu a unanimidade quando lançou essa pro posta de combate à miséria, para que o Brasil entras se no próximo milênio sem tanta fome, sem tanto de semprego, sem tanta miséria, e também foi combati do e chamado de demagogo. Quando vejo V. Exª hoje
na tribuna, trazendo essa proposta, confesso, como
Senador da República, como seu Colega, meu orgu lho, minha satisfação de saber que V. Exª teve a sen sibilidade de trazer um tema que incomoda mais de
um terço da população do Brasil, que vive e mora na
miséria. Por conta disso, Senador Antonio Carlos Ma -
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galhães, V. Exª também está tendo a sensibilidade de
colocar com muita clareza que esse não é um projeto
ACM, não é um projeto acabado, de quem chega dizendo que está tudo pronto. V. Exª tem a sensibilidade de colocar o projeto para o debate de mais de 22
Parlamentares, com a sociedade civil para que pos samos encontrar um caminho de diminuir a maior vergonha deste País, que é a miséria de 40 milhões de
brasileiros. Parabéns, Senador Antonio Carlos Magalhães.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Carlos Wilson, nenhuma homenagem poderia ser maior do que a invocação de D. Helder, num momento como este.
D. Helder é um homem santo, um homem que
realmente lutou contra a pobreza do Brasil e o destino
não lhe deu o lugar de destaque que lhe cabia em sua
vida episcopal. Ele é também, de certo modo, um in justiçado, mas, de qualquer maneira, ele é um glorificado pelo exemplo de vida de sacerdote que deu ao
Brasil. Quando V. Exª invoca a sua figura, V. Exª cresce e, ao mesmo tempo, faz crescer o meu pronunciamento. Muito obrigado.
Ouço o Senador Silva Júnior.
O Sr. Silva Júnior (PMDB – PB) – Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães, agradeço a
oportunidade do aparte. V. Exª sabe muito bem que
não sou um erudito, mas eu não poderia, absolutamente, deixar de fazer o meu pronunciamento para
me associar às homenagens que estão sendo prestadas a esse grande Líder que há no Senado brasileiro.
Na figura do eminente Senador Antonio Carlos Magalhães, temos o exemplo extraordinário do trabalho fei to na Bahia. E temos certeza de que S. Exª pretende,
de fato, fazer com que aquele esforço que tem feito
pelo seu Estado possa também se expandir pelo Brasil. V. Exª, nossos companheiros aqui e o eminente
Senador sabem que estou nesta Casa substituindo o
eminente Senador Ronaldo Cunha Lima, que, por
motivos do conhecimento desta Casa, não está pre sente. Gostaria de ter a erudição de S. Exª para poder
fazer um discurso com as qualidades que ele merecia
ser feito. Conheço o sentimento de amizade que Ro naldo Cunha Lima tem com o eminente Senador e tenho certeza de que ele estaria muito animado em participar dessa grande luta. Quero dizer, como empresário, com pouca experiência na atividade política,
que me preocupo muito com o que venho fazer aqui,
nesta Casa, mas me proponho a me associar a essa
luta, dentro das minhas possibilidades, para ver se
conseguimos alcançar esse objetivo. Meus parabéns,
eminente Senador.
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O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço ao Senador Silva Júnior as suas palavras tão confortadoras, e, mais do que isso, nas
suas palavras estou ouvindo também o titular Ronal do Cunha Lima, meu prezado amigo que eu estimaria
tanto que aqui estivesse, mas que dentre em pouco
chegará para com as suas luzes também nos ajudar
nesse projeto que apresento. Mais do que isso, po rém, quero que V. Exª transmita a Ronaldo Cunha
Lima, meu amigo, meu companheiro, que a sua voz,
Senador Silva Júnior, traduziu também a dele e que
ambos vão ajudar o Brasil.
Concedo o aparte à nobre Senadora Marluce
Pinto.
A Srª Marluce Pinto (PMDB – RR) – Sr. Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Maga lhães, desde o início do discurso de V. Exª estou aqui
atentamente a ouvi-lo. Inicialmente, V. Exª falou das
injustiças que tem sofrido por parte da imprensa.
Após ouvir todos os debates, todos os apartes e todo
o discurso de V. Exª , cheguei à seguinte conclusão:
quem sabe, como V. Exª se referiu agora, tenham as
preces do Arcebispo de Pernambuco, uma figura santa, nosso santo na terra, sensibilizado, V. Exª e tantos
outros e até mesmo a imprensa, em determinadas críticas, para vir despertar o coração e a sensibilidade
dos Parlamentares e do povo brasileiro. As críticas feitas a V. Exª hoje estão dando oportunidade a, no Se nado, todos se pronunciarem com tanto sentimento.
Tenho certeza de que aqueles que não terão oportunidade de apartear V. Exª também pensarão da mes ma maneira. Como falou o Senador Carlos Wilson,
nunca se viu tal unanimidade numa questão. E não
me refiro só a esta Casa, mas também aos questiona mentos do sacerdote ora citado. Do ponto de vista da
nossa religiosidade e sensibilidade, nada do que
aconteceu aqui foi em vão. Quero, particularmente falar a V. Exª que, quando fui Presidente da Comissão
Especial para Erradicação do Trabalho Escravo
Infanto-juvenil, vimos coisas escabrosas em vários
Estados do nosso País. E, àquela época, tínhamos
esperança de que com trabalho da Comissão iria surtir um resultado satisfatório. Mas todos nós, membros
da Comissão, ficamos frustrados, principalmente as
Senadoras que viajaram por vários Estados. E, hoje,
após ouvir o pronunciamento de V. Exª por quase três
horas, vou sair daqui com a convicção de que o nosso
trabalho não foi em vão, pois houve a iniciativa do
nosso Presidente do Senado de apresentar este pro jeto e de apoiar a instalação de uma Comissão Espe cial para a erradicação da miséria no nosso País. Ain da ontem, como disse o Presidente da Comissão de
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Assuntos Sociais, somos favoráveis a que aquela Comissão dê prioridade total a esse assunto como tam bém às duas subcomissões. Uma delas, da qual sou
Presidente, é para tratar dos assuntos da infância e
da erradicação da prostituição infantil. A outra subcomissão, sugerida pelo Senador Luiz Estevão, é para
tratar dos assuntos da terceira idade. Tudo isso é uma
conjugação de esforços, liderados por V. Exª. O Brasil
inteiro hoje não fala mais em reforma partidária, não
nos cobra mais certas reformas, mas fala do resultado do seu projeto. É com muita satisfação que faço
esse aparte com a convicção de que valeram as críticas, valeram as divergências já havidas neste plenário do Senado do Senado, porque, com tudo isso, V.
Exª conseguiu o que nunca foi conseguido aqui neste
Senado: a unanimidade para que esse trabalhado
seja vitorioso. Parabéns, Senador Antonio Carlos Magalhães. V. Exª pode contar com a cooperação do
PMDB – cujo Presidente já se pronunciou e onde V.
Exª sabe que tem muitos amigos, se não a unanimidade, mas quase isso. E V. Exª já conseguiu que o
PMDB acatasse todas as suas idéias.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senadora Marluce Pinto, muito obrigado por
suas palavras. Temos uma grande amizade e um profundo respeito pelo seu trabalho, não só em seu Estado, mas por todo o Brasil. A sua Presidência na Co missão que examinou o problema da criança e do
adolescente foi extremamente eficiente, demonstrando mais uma vez sua vontade e coragem de resolver
os graves problemas do Brasil. Eu é que agradeço o
trabalho de V. Exª.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Antonio Carlos Valadares (Bloco/PSB –
SE) – Senador Antonio Carlos Magalhães, V. Exª em
boa hora traz ao debate neste Congresso Nacional
um assunto que considero da mais alta relevância: o
ataque à pobreza, que humilha milhões e milhões de
brasileiros, notadamente na região da qual fazemos
parte, o Nordeste, que com certeza sente de perto a
dor e o sofrimento de ser pobre. As causas já foram
totalmente identificadas, as políticas totalmente discutidas; falta apenas vontade política para que nosso
Nordeste sobreponha-se a essa miséria, que produz
em nossa região uma situação bastante desfavorável
em relação a outras mais desenvolvidas do Brasil.
Ainda há pouco, Sr. Presidente do Congresso Nacional, líamos uma reportagem sobre a grande onda de
calor que aflige os Estados Unidos, um calor abrasa-
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dor que obriga o Governo a providenciar a aquisição
de aparelhos de ar condicionado para milhares e mi lhares de famílias. Para o nosso Nordeste, claro que
não pensaríamos no ar condicionado para resolver
nossos problemas. Bastaria que nossos recursos na turais fossem aproveitados. O rio São Francisco, por
exemplo, precisa ter restaurada sua vazão normal,
porque está se acabando e as obras dos canais estão
prejudicadas. Apesar disso, hoje se fala pura e sim plesmente na transposição do rio São Francisco, sem
se atinar para a gravidade da situação do maior ma nancial da Região. Para terminar, Senador Antonio
Carlos Magalhães, ao apresentar esse projeto, V. Exª
cumpre com seu dever de nordestino, de brasileiro, ao
contrário de muitos que pregam o social, mas são
omissos na hora da exploração dos mais ricos. A televisão hoje mesmo divulgou que, nestes últimos seis
meses, os medicamentos, principalmente os mais im portantes, sofreram altas de até 75%. Quem sofre com
isso? Os aposentados, os mais pobres. É o imposto
que, em vez de ser dirigido contra os mais ricos, está
sendo contra os mais pobres. Por isso, a discussão
desse tema da pobreza é da maior oportunidade, e feli cito V. Exª. Como homem do Partido Socialista Brasile iro, estarei atento no estudo de seu projeto para que
nosso Partido possa participar e colaborar com os ob jetivos a que ele se propõe. Meus parabéns a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço a V. Exª, meu caro amigo Senador
Antonio Carlos Valadares. Suas palavras e, mais do
que isso, as iniciativas de V. Exª em benefício dos mais
carentes dão-lhe autoridade de participar ativamente
dessa Comissão. Espero que até o fim do ano tenha mos algo concreto aprovado pelo Congresso Nacional.
V. Exª vai ser um grande batalhador por essa causa.
Aproveitando a ocasião, quero também dizer que, no
combate à pobreza, não com esses recursos, mas
com outros, tem que haver um estudo sério do Gover no Federal em relação ao aproveitamento hídrico dos
rios do Nordeste, para que não passemos pela situa ção vexatória que de quando em vez nós vivemos.
O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Permi te-me V. Exª um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Leomar Quintanilha (PPB – TO) – Emi nente Senador Antonio Carlos Magalhães, certamen te a chama da esperança volta a aquecer o coração
de milhões de brasileiros, não só com a propositura
de V. Exª, mas com o debate que V. Exª suscita, con vocando e motivando a todos para o enfrentamento
dessa mazela social que aflige parcela considerável
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da população brasileira. E têm razão os brasileiros
que se sentem animados a ter uma esperança ou
algo em que se agarrar, porque quando V. Exª empunha essa bandeira o faz com a autoridade não só de
Presidente desta Casa, de Presidente do Congresso
Nacional, mas sobretudo com a condição de homem
público de larga visão, de inestimáveis serviços prestados ao seu Estado e ao nosso País, com a consciência plena do sofrimento que se abate sobre inú meros brasileiros. Nobre Senador, represento um
Estado inserido na Região Norte que, como a Região
em que se encontra o Estado representado por V.
Exª, apresenta os índices nacionais mais elevados de
pobreza. Temos que combater, sim, essa brutal con centração de rendas que verificamos ao longo dos
anos. Temos que proteger, sim, aqueles que não têm
a quem recorrer e não têm uma porta a bater. E note
V. Exª que, com os efeitos da globalização, da robótica e da informática, a tendência natural é o aumento
do número de excluídos. Portanto, pessoalmente e
por intermédio do PPB, Partido que represento nesta
Casa, estaremos solidários com V. Exª, estaremos
determinados na luta pela busca de soluções para
esse problema que fere a dignidade humana e que
tanto sofrimento tem causado ao povo brasileiro.
Meus parabéns a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Muito obrigado, meu caro Líder Leomar Quintanilha, por suas palavras e pelo apoio de seu Partido.
E vamos ter, acredito, com a boa vontade de todos,
um apoio unânime no Senado e também em grande
parte na Câmara dos Deputados; mas o apoio de V.
Exª para mim é extremamente importante.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – V. Exª
permite-me um aparte, nobre Senador Antonio Carlos
Magalhães?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pois não, nobre Senador Carlos Patrocínio.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Eminente
Senador Antonio Carlos Magalhães, cumprimento o
Congresso Nacional e sobretudo V. Exª que, neste
memorável momento, devolve-nos a auto-estima. Há
muito precisávamos discutir matéria de tal envergadura. Confesso que tive minha auto-estima revigorada quando foi instalada a CPI do Judiciário. E os re sultados estão aí. Quero dizer a V. Exª que esse as sunto suscitado em âmbito nacional e que polarizou
todas as atenções do Congresso Nacional veio na
hora exata. Não foi por outra razão que o Congresso
Nacional, em sessão memorável, ontem, teve de
abandonar a rigidez regimental e, com a devida aquiescência da Senadora Marina Silva, ampliar essa co-
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missão paritária, que será composta por 19 Senado res e 19 Deputados Federais, para que, a pedido dos
partidos, pelo menos um representante de cada partido com assento nesta Casa tenha também oportuni dade de compartilhar com V. Exª esse momento histórico da vida nacional. Quero dizer que já faz muito
tempo que o grande mártir da Independência, Tira dentes, cunhou uma frase simples: “Se todos quise rem, faremos desta uma grande Nação”. É o que V. Exª
está querendo agora. V. Exª está querendo erradicar
a pobreza. Erradicação é até uma palavra radical. Sei
que não conseguiremos erradicá-la totalmente, mas,
se muitos quiserem, V. Exª terá conseguido o seu de siderato. Portanto, sinto-me feliz por pertencer a esse
Congresso Nacional neste exato momento. Creio que
outras políticas deverão ser formuladas paralelamen te. Cito, como exemplo, a revitalização do Proálcool,
para que possamos gerar emprego e renda neste
País e acabar com a eterna dependência de importa ção de combustíveis de outros países – no próximo
sábado, os combustíveis irão para o sexto ou sétimo
aumento. Precisamos de mais recursos para a refor ma agrária a fim de reverter o fluxo migratório. Há o
programa de reciclagem do lixo, que está levando
muita gente a trabalhar, com resultados positivos.
Portanto, eminente Senador Antonio Carlos Maga lhães, estaremos nessa luta com V. Exª e tenho a certeza de que haveremos de conseguir pelo menos minimizar essa nódoa da pobreza que nos envergonha
a todos. Parabéns a V. Exª.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Obrigado, Senador Carlos Patrocínio. V. Exª,
que tem me ajudado tanto nos trabalhos da Mesa do
Senado e do Congresso Nacional, agora se propõe a
nos ajudar mais ainda nessa emenda que estamos
apresentando à Constituição. Isso é muito importante.
Vamos querer! Vamos vencer! E vamos vencer
unidos, porque a vitória não será minha: será uma vitória do Congresso Nacional.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – V. Exª me
consegue um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ouço o Senador José Agripino.
O Sr. José Agripino (PFL – RN) – Meus cumprimentos, Senador Antonio Carlos Magalhães, e expli co a razão dos meus cumprimentos. Estamos já com
quase três horas de debate. A partir do discurso pro ferido por V. Exª, pode-se depreender claramente o
desejo da Casa de debater o tema proposto por V. Exª e
de aprovar um projeto que venha a ser envelopado
pelos argumentos aqui colocados. Mas os meus cumprimentos são pelo fato de que as idéias aqui expos -
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tas tiveram a iniciativa de alguém. Aqui falou-se em
“antes tarde do que nunca”, em originalidade ou não
de temas, mas é preciso que se lembre e que o Brasil
saiba quem são seus homens públicos. Quanto à
questão do Judiciário, que afeta a todos nós brasileiros – o Judiciário contém erros de postura e de atitudes –, alguém teve de provocar a discussão desse
tema. Esse era um tema antigo, era mister o debate,
mas era preciso que alguém tomasse a iniciativa e tivesse coragem para fazê-lo. V. Exª o fez. Mais uma
vez, V. Exª toma a iniciativa de sarjar um tumor, de
abordar de frente a questão da pobreza e de enfrentá-la. Todos sabemos, Senador Antonio Carlos Magalhães, que a chance de êxito de um projeto é proporcional à força de seus argumentos e à autoridade
de seu autor. Creio que V. Exª reúne, a um só tempo,
as duas condições para que tenhamos êxito na aprovação do projeto que se está discutindo. Do debate
como um todo, o mais importante, para mim e para o
País, é que se perceba a sinceridade com que V. Exª
está apresentando a idéia. V. Exª não quer vê-la como
uma idéia de sua autoria, mas a serviço do povo bra sileiro. Foram feitos aqui muitos apartes. O primeiro
foi provocativo. V. Exª foi contestado, não a sua pes soa, mas a sinceridade de seus argumentos. A Casa
sabe que V. Exª é um homem de temperamento forte,
áspero no debate, mas foi sereno no confronto das
idéias. Creio que a Casa e o País perceberam a sin ceridade de suas intenções: ver aprovado um projeto
para o qual V. Exª tem argumentos, autoridade e coragem para apresentar e levar adiante. Quero dizer-lhe
que sou um liberal como V. Exª. O Senador Leomar
Quintanilha lembrou com propriedade a questão de
que, no processo liberal, na economia globalizada,
ganham os eficientes, aqueles que são mais bem preparados e instruídos, e que uma legião de vencidos
pode ficar pelo meio do caminho. Mas nós nos situamos entre os liberais que não perdem de vista a questão social nem deixam ao relento os excluídos. É
oportuna a proposta de V. Exª como integrante do
Partido da Frente Liberal. Agora que entramos num
processo de economia global, mais do nunca, mais
do que no passado, é preciso que nos preocupemos
com os excluídos. Por essa razão, também cumprimento V. Exª. Cumprimento V. Exª pela força de sua
liderança e dos seus argumentos. Estou convencido
de que aqui nasce, pela força do consenso, uma iniciativa que vai se consubstanciar em um projeto que
será aprovado. Parabéns!
O SR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Meu caro Senador José Agripino, fraternal
amigo e, apesar de bem mais moço, conselheiro. Sou
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muito sensível às suas palavras sempre oportunas,
sempre apropriadas para a ocasião. Sinto-me muito
estimulado não só com seu apoio mas com essa amizade fraterna que nos une e que nos faz cada dia um
entender mais o outro sem precisar sequer conversar.
Muito obrigado pelo seu apoio público e irrestrito nes ta hora.
O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Ouço o Senador Agnelo Alves.
O Sr. Agnelo Alves (PMDB – RN) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, sinto-me extremamente
gratificado ao chegar a esta Casa, depois de 50 anos
freqüentando-a da bancada da Imprensa. V. Exª deve
se recordar, quando aqui chegou como Deputado Fe deral pela primeira vez, que me encontrou no Con gresso Nacional como jornalista. Fico muito feliz; sin to-me muito gratificado por me encontrar nesta Casa,
em um momento como este, quando se convergem
todas as opiniões em torno de V. Exª para ajudá-lo e
apoiá-lo. Quero dizer que o Senado Federal está to mando uma posição que eu temia, como jornalista,
com a visão crítica que eu tinha do Congresso e ao
rés do chão, como a população: todas as vezes que
os políticos procuram o povo, procuram primeiramen te os pobres e sempre têm deles a confiança, o voto,
a esperança. Agora, quando chego ao Congresso
Nacional, sinto-me muito gratificado também por ter
sido um dos primeiros a assinar o requerimento da
Senadora Marina Silva. Felicito V. Exª por esta iniciati va. Felicito ainda mais esta Casa por ter V. Exª na
Presidência, guiando-a com sua liderança firme para
os caminhos que a sociedade brasileira quer: a igualdade, o tratamento em que o fosso que separa os
mais ricos não seja tão profundo quanto o que separa
os pobres dos mais pobres. Sr. Presidente Antonio
Carlos Magalhães, estou muito gratificado de chegar
a esta Casa na hora em que V. Exª dá uma sacudidela
no Congresso, na hora em que realmente imprime
uma feição nitidamente social aos trabalhos e às preocupações de todos nós, Senadores da República. Mi nhas felicitações, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Meu caro Senador Agnelo Alves, digo da mi nha alegria de vê-lo nesta Casa. As palavras pronun ciadas pelo Senador Geraldo Melo ontem, em sua
posse, valem como minhas. Há 40 anos estamos jun tos, V. Exª como jornalista, e eu como parlamentar,
mas também sempre como jornalista, minha profis são na vida inteira. Vejo-o aqui revigorado, pronto
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para atuar em benefício do seu Estado e, sobretudo,
do País. Suas palavras me confortam muito.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Consulto o Plenário sobre a prorrogação da sessão por 20
minutos. (Pausa)
Não havendo objeção do Plenário, está prorrogada a sessão por 20 minutos.
O Sr. Sebastião Ro cha (Blo co/PDT – AP) –
V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Tem a palavra V. Exª.
O Sr. Sebastião Rocha (Bloco/PDT – AP) –
Prezado Senador Antonio Carlos Magalhães, é um
dos princípios da vida humana que toda causa nobre
e todo grande combatente devem construir aliados.
Portanto, tenha V. Exª e o povo brasileiro a mim e ao
nosso partido, o PDT, como aliados nesta causa, que
busca soluções para minimizar a pobreza e suas conseqüências em nosso País. Não gosto muito das ex pressões “erradicar” ou “combater” a pobreza e a
fome, porque, em alguns momentos, podem-nos soar
populistas. Senador Antonio Carlos Magalhães, que
esta comissão, construída dentro de um princípio básico do trabalho esperado pela população brasileira,
tenha a capacidade inspirada – até diria – na sabedoria milenar do povo chinês, que, sob a coordenação
do grande líder Deng Xiaoping, citado no discurso do
eminente Senador José Alencar, soube elaborar um
plano de metas para mais de 1,2 bilhão de pessoas, o
qual vem sendo cumprido, inclusive antecipadamente, pois o que se construiu naquele país foi um ente
perene, permanente. Então, a minha contribuição, se
possível na condição de membro dessa comissão,
dar-se-á no sentido de que ela busque estabelecer e
construir para o Brasil um plano de metas na área social; não apenas esse plano de metas do Governo
atual, que se refere a obras de infra-estrutura e tam bém é importante. A busca do desenvolvimento e do
combate das desigualdades regionais é fundamental
em nosso País, mas falta no plano de metas, no plano
Brasil em Ação, por exemplo, o aspecto do combate à
pobreza e todos esses aspectos que estão sendo le vantados. Então, concretamente, Presidente Antonio
Carlos Magalhães, entendo que devemos definir quais
são os principais problemas do nosso País na área da
pobreza. Se o principal problema é a fome, a falta de
alimentos, que sejam estabelecidas metas concretas,
para que se possa, em determinado tempo e com certo volume de recursos, alimentar o povo brasileiro. A
China soube fazer isso muito bem. A primeira meta do
seu plano era justamente alimentar o povo chinês, o
que foi cumprido em praticamente metade do prazo
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estimado. A segunda meta era vestir o povo chinês;
talvez, no Brasil, não seja essa, mas moradia para o
povo brasileiro, água para os nordestinos. Essa é a
contribuição que pretendo oferecer e discutir dentro
da comissão, se possível, no sentido de construir
esse plano de metas do País, não do Congresso, do
Governo, de determinado partido ou liderança, como
V. Exª tem-se expressado. Então, tenha em mim e no
meu partido um aliado, porque trata-se de uma causa
nobre, da qual todos nós devemos colocar-nos à dis posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Agradeço a V. Exª, Senador Sebastião Ro cha, por seu aparte. V. Exª é um médico competente e
tem-se destacado nessas proposições de caráter so cial, daí por que o apoio já antecipado à causa – e não
apenas ao projeto – é muito importante. Faremos o
melhor possível dentro do Congresso Nacional. Vamos cumprir a nossa missão.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte ao Senador Romeu Tuma e
ao Senador Geraldo Melo posteriormente. Acho, en tão, que encerraremos o debate.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Serei rápido,
meu querido amigo e Presidente Antonio Carlos Ma galhães. Tive oportunidade, talvez pela vontade de
Deus, de percorrer este Brasil em todos os seus qua drantes. Pude, portanto, sentir de perto, em várias
dessas regiões, a miséria, inclusive nas comunidades
indígenas. V. Exª, nesta hora em que o Brasil atraves sa um momento difícil, traz ao debate aquilo que real mente aflige a sociedade brasileira. Vários dos que
nos antecederam já expuseram as dificuldades de
seus Estados, os pontos críticos sob os quais a fome
se apresenta, bem como a iminência de uma crise social, se não se encontrar um caminho sólido para que
isso seja resolvido. V. Exª é um privilegiado. Teve,
pela vontade de Deus, uma carreira política sempre
de destaque. E muitos não sabem – ou alguns talvez
não levem em consideração – que, por ser V. Exª um
médico, é daqueles escolhidos por Deus que podem
trazer a cura ao seu semelhante. Tenho um filho mé dico e sei que, desde a primeira hora dos bancos es colares, nas faculdades de medicina, aqueles futuros
médicos têm o primeiro contato com a miséria, com
as dificuldades, com as anemias que encontram em
seus estágios, com os grandes problemas que a fome
traz. Portanto, V. Exª soma tudo isso em uma hora do
seu vigor político, do seu vigor físico, para trazer à so ciedade brasileira, por meio daquele que é o seu re -
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presentante real, o Congresso Nacional, algumas diretrizes para o que provavelmente V. Exª sentiu em
seus estágios, em seu curso de medicina. Hoje, com
o seu poder de decisão, com a sua força interior, V. Exª
pode tentar buscar uma solução definitiva para que
isso não mais aconteça. Que Deus continue guiando
seus passos.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Senador Romeu Tuma, meu velho e querido
amigo, suas palavras são muito gratificantes. Temos
uma grande amizade, e V. Exª, Senador por um grande Estado, sabe que, apesar de seu Estado ser o economicamente mais forte do Brasil, também convive
com a pobreza e quer, na medida do possível, eliminá-la. Tem V. Exª trabalhado aqui como um Senador
muito eficiente e há de continuar sua trajetória política
em São Paulo, sempre brilhante, mas, nesta Casa,
cada dia mais, trabalhando pelo País, como tem sido,
realmente, a norma da sua vida.
Muito obrigado.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB – RN) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concedo o aparte ao nobre Senador Geraldo
Melo.
O Sr. Geraldo Melo (PDSB – RN) – Sr. Presidente, Antonio Carlos Magalhães, falou não apenas
para cumprimentá-lo pela iniciativa, como todos o fi zeram, mas especialmente para registrar um agradecimento que lhe faço como brasileiro e, sobretudo,
como Senador da República. Sou dos que acreditam
que o Congresso Nacional é um instrumento fundamental para consolidar, ampliar, fortalecer e consagrar a democracia como instituição do nosso povo, e
é o grande fiador da liberdade com que todos sonhamos e que constitui um direito essencial do ser humano. Vejo V. Exª tomar uma iniciativa que restitui, que
promove o reencontro do nosso Congresso, o Congresso do povo brasileiro, com a sociedade brasileira.
V. Exª percebeu, viu e ouviu o clamor das ruas, o de safio que se coloca diante da atual geração de estadistas e de homens públicos do Brasil, e V. Exª percebeu, como todos percebemos, que este é o grande
problema, o grande desafio nacional neste momento.
É preciso que a sociedade veja o seu Congresso não
apenas como uma instituição, como uma figuração
dentro da organização do Governo e do Estado brasileiro, que ela veja o seu Congresso como a grande
entidade que tem para servi-la; que a população veja
em nós pessoas que se dedicam a enfrentar e resolver os problemas do cotidiano, especialmente daquelas pessoas a quem a pobreza transformou a vida não
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num ins tan te de ale gria, mas em um so fri men to
de ses pe ra do de to das as ho ras e de to dos os
anos. V. Exª, além dos serviços que já prestou ao Congresso Nacional, presta mais este, o grande serviço
de promover, com este gesto e com esta iniciativa, o
reencontro do Congresso com o povo brasileiro, o
aprofundamento deste encontro, desta grande alian ça que precisa haver. Eu queria fazer este registro e
este agradecimento a V. Exª, no momento em que o
cumprimento por sua iniciativa.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Não esperava o aparte de V. Exª. Ia dirigir-me
a V. Exª como homem que presidiu esta sessão e fa zer-lhe o merecido elogio pelo seu trabalho na Mesa do
Senado, e agora, como Senador que aparteia, como
Senador interessado nas causas do País e do seu Estado principalmente, que também tem índices de pobreza
e pelo qual V. Exª luta para melhorar. Fico muito grato
com as suas palavras, que são estimulantes. Quero lhe
dizer que nós, da Mesa do Senado, vamos também
cumprir o nosso dever, fazendo com que a tramitação
desse processo como também dos outros que serão in corporados ou de qualquer outro, porque este projeto
não vai ter dono, é um projeto do Congresso, possa tramitar com a rapidez que o povo brasileiro exige.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – V. Exª
me permite um aparte apenas para dar uma informa ção?
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Pois não, Excelência.
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) – Gostaria de transmitir a V. Exª que resolvi, como também
os companheiros do Partido, Senador Tião Viana, Senadora Marina Silva e possivelmente outros, assinar
a proposta de emenda à Constituição de V. Exª que
cria o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza,
porque avalio que o objetivo está incorporado naquilo
que, muitas vezes, estivemos trabalhando, e podere mos obviamente estar pensando em como aperfeiço ar, modificar e trazer as nossas proposições para o
mesmo propósito. Gostaria de fazer apenas duas
breves observações so bre o conteúdo do seu pro nunciamento. Em primeiro lugar, o co eficiente de
Gini que V. Exª menciona, de 0,59, não é o mais atualizado – acredito que o último coeficiente oficial dispo nível é da ordem de 0,61, nos relatórios mais recentes
do Banco Mundial e do PNUD -, já que só Serra Leoa
tem um coeficiente de Gini maior: 0,63. O outro ponto
que gostaria de referir, e o Senador Carlos Patrocínio
até colocou, mas, na sua análise, não houve observa ção sobre a estrutura fundiária, um dos aspectos e
uma das causas maiores da má distribuição da renda.
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Sendo assim, faço essa sugestão a fim de que no pro nunciamento de V. Exª também haja uma preocupação
final para que venhamos a corrigir a extraordinária disparidade no patrimônio, como, por exemplo, a propriedade da terra, a fim de termos uma melhor distribuição
no fluxo da renda que advém da má distribuição patrimonial hoje existente no Brasil. Portanto, a causa da
Reforma Agrária deve estar incorporada nessa preocupação de erradicação da pobreza. Muito obrigado.
O SR. ANTONIO CARLOS MAGALHÃES (PFL
– BA) – Concordo com V. Exª inteiramente e quero
deixá-lo e a seus colegas de Partido à vontade, porque, mesmo com a assinatura, não há uma obrigação
da aceitação da proposta e os seus itens podem ser
modificados. Mas é extremamente gratificante e é um
bom exemplo para o Congresso ter a assinatura dos
seus correligionários nesta minha emenda.
Quero dizer agora, como minhas últimas pala vras, aos Senadores, olhando a todos, inclusive a Deputados da minha terra: tenho lutado intensamente
junto ao meu povo. Sou um político que vivo na intimidade do meu povo, sobretudo dos mais pobres. Sou
um político que não freqüento as casas dos mais ri cos. Costumo viver na intimidade dos mais pobres. E
diante dos senhores, juro que vamos lutar por isso.
Diante do povo que aí está na galeria, juro que não
faltarei, até porque, se faltar, eu pediria a Deus que
me fulminasse na véspera.
Muito obrigado. (Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Magalhães, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio,
2º Secretário.
Durante o discurso do Sr. Antonio Carlos Magalhães, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário, deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Não há
mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara e Amir Lando
enviaram discursos à Mesa para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero, hoje, desta
tribuna, juntar-me às homenagens ao Dia Nacional da
Saúde, comemorado em 5 de agosto, fazendo algumas reflexões sobre o tema. Como vai a saúde no
Brasil? Como vem se saindo o Governo Federal nes-
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sa área de atuação? Qual a dimensão dos desafios
que essa questão ainda representa para a sociedade
brasileira?
Sr. Presidente, desde já adianto minhas conclu sões: os problemas da saúde, em nosso País, são
imensos, como qualquer observador a olho nu pode
constatar. No entanto, nos últimos 4 ou 5 anos, fize mos progressos notáveis no tocante às políticas e
ações de saúde. Basta lembrar como era desespera dor, até mesmo catastrófico, o panorama da saúde no
Brasil, no início do Governo Fernando Henrique.
As verbas federais haviam caído, nos primeiros
anos da década de 90, para níveis insuportavelmente
baixos. Estados, Municípios e União estavam desarti culados em suas ações e as instituições pertinentes
eram, patentemente, inadequadas. O Sistema Único
de Saúde, SUS, proposto pela constituição de 88, e
regulamentado em 1990, não saíra do papel, ou fora
implantado caoticamente. Seu conceito de serviços
de saúde universais, igualitários, gratuitos, prestados
na base da sociedade, parecia fadado a eternizar-se
como sonho inviável. A população pobre vivia um de sastre agudo de mau atendimento. As ações preven tivas não conseguiam impor-se com a importância
que lhes cabia. A fraude e a má gestão grassavam no
sistema público. O controle da sociedade sobre os
serviços de saúde pagos era frágil e sem perspectiva
de melhora.
Sr. Presidente, passados alguns anos, nenhum
desses problemas está plena e satisfatoriamente resolvido, é verdade. Mas devemos reconhecer os
bons avanços que obtivemos nas múltiplas e varia das frentes de luta englobadas nessa verdadeira
guerra que trava a sociedade brasileira para chegar
a ter serviços de saúde de padrão aceitável para
todo o conjunto e para os diversos segmentos de
nossa população.
Essas batalhas, de parte do Governo Fernando
Henrique Cardoso, foram lideradas pelo Ministério da
Saúde. Três foram os ministros que se revezaram na
condução dessa luta: Adib Jatene, Carlos César de
Albuquerque e, ainda no cargo, José Serra. É justo
que se reconheça os méritos desses líderes, quando
consideramos os progressos conseguidos. Mas cabe
também reconhecer e elogiar o trabalho e o esforço
de milhares de formuladores, planejadores, gestores
e profissionais de saúde que, em todos os cantos do
País, muitas vezes remando contra a maré das dificuldades, vêm gradualmente modificando o péssimo
quadro que vivíamos há poucos anos.
É palpável e facilmente perceptível que estamos
enfrentando positivamente os vícios da omissão, da
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indiferença e da ineficácia ante os problemas da saúde. São vícios, decerto, ainda presentes na sociedade, nos governos, no sistema de saúde; mas sua força vem se reduzindo. O Governo Federal, seguramente, não tem sido omisso, nem indiferente, nem
ineficaz em suas ações e políticas de saúde. Algumas
poucas estatísticas, a título de ilustração, podem
mostrar-nos essa nova realidade.
Os agentes comunitários de saúde, que eram
cerca de 35.000, em 1995, hoje são mais de 80.000.
Muitos milhões de brasileiros são alcançados por
esse serviço. As áreas cobertas por esse programa
correspondiam, em 1995, a cerca de 1100 municípi os. Esse número, agora, triplicou, contribuindo, en tre outros efeitos, para uma substancial queda da
mortalidade infantil no Brasil. Para as 26.456 comunidades carentes, situadas em 1.892 municípios,
com acompanhamento pela Pastoral da Criança, estão disponíveis os seguintes números referentes à
mortalidade de crianças menores de 1 ano: em
1994, 27,7 por mil nascidos vivos; em 1997, 15,6 por
mil. Uma redução dramática, nesse caso. Outro
avanço foi o crescimento do Programa de Saúde da
Família; suas equipes agora operam em cerca de
1000 municípios.
Estou seguro de que o tempo mostrará, por números como esses, que o atual governo, nos diferentes aspectos que formam o arco das questões da saúde, está avançando na direção certa. Mas, antes
mesmo que decorram os anos necessários para que
se possam aferir certos efeitos, é possível detectar a
melhora qualitativa nesses avanços.
Uma das áreas em que se vem desenvolvendo
a ação do Governo Federal é a da reorganização
institucional, principalmente com a implantação
gradual do SUS. A filosofia básica que rege a refor ma é a da descentralização. O Fundo Nacional de
Saúde, hoje, transfere fundos di retamente para um
grande núme ro de municípios. Esse número, em
outubro de 1988, era de 449; ainda pequeno frente
ao universo total dos municípios, mas abrangendo cidades médias e grandes, que concentram grande
parte da população.
Desde dezembro de 1997, está vigente o Piso
de Atenção Básica, PAB, uma nova forma de remuneração para procedimentos ambulatoriais, como consultas odontológicas, pré-natal e serviços de vacinação. Repasse feito com base no número de habitantes dos municípios. Esse critério é melhor que o anterior, que reembolsava os serviços prestados, pois
contém um forte efeito de distribuição de renda, além
de assegurar, nos municípios, um gasto mínimo em
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atendimento básico e em programas de prevenção.
Em 1998, cerca de 90% dos Municípios do País rece beram o PAB.
Um passo que está sendo dado este ano é a
implantação da reforma no setor de serviços de saúde
pagos, com base na Lei dos Planos e Seguros de Saú de aprovada pelo Congresso Nacional. Dependem
desse setor privado-associativo 25% da população,
40 milhões de brasileiros, que agora passarão a con tar com regras mais eqüitativas no recebimento des ses serviços. Ficarão melhor equilibrados os interes ses dos usuários do sistema com os das empresas
prestadoras.
Entre as muitas ações realizadas ou orientadas
pelo Governo Federal nos campos da imunização, da
atenção à mulher, da atenção ao idoso, do combate
às endemias, da prevenção em geral, destaca-se a
campanha levada a efeito para prevenção do câncer
do colo uterino, conduzida na forma de proje tos-piloto. Também merece destaque a atenção dada
pelo Ministério da Saúde à fiscalização sobre a quali dade e o preço dos medicamentos, bem como aos
planos de reestruturação institucional de toda a área
de vigilância sanitária.
A essência positiva da ação do Governo Federal
no âmbito da saúde é, a meu ver, ter-nos dado a certeza de que é possível enfrentar os problemas e de
que eles, imensos como são, são, no entanto, superá veis. Por outro lado, o que resta a fazer no Brasil, em
matéria de saúde, constitui tarefa pesadíssima. Tare fa não só dos governos, nem só do setor de saúde:
trata-se de encargo de toda a sociedade.
Basta ver como a saúde é afetada, no entorno
do que lhe é específico, por uma vasta gama de pro blemas do País. A começar pela nossa estrutura soci al que, por herança e circunstâncias históricas, apre senta profundas desigualdades sociais e regionais.
Enquanto um segmento da sociedade, minoritário, é
razoavelmente bem atendido, a maioria, grande parte
dos 75% da população que dependem do serviço pú blico de saúde, enfrenta a freqüente precariedade
desses serviços, ou a total ausência deles. Os po bres, para resumir, têm pouca capacidade de pres são, e só muito lentamente vão incorporando os direi tos enunciados pela Constituição.
Outro fator a pesar contra a saúde são os insa tisfatórios índices de saneamento, com grandes variações entre regiões, entre cidade e campo, e entre
zonas da mesma cidade. Também pressionam o sis tema de saúde os altos índices de violência ligada à
criminalidade e ao trânsito. Além do sofrimento causado às pessoas, a violência impõe forte demanda de
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recursos materiais e de pessoal profissional. Igualmente deve ser mencionado, como fator que mantém
atrasada a saúde no Brasil, a alta taxa de sonegação
de tributos que impera entre nós. Cada real sonegado
é um real que faz falta nos orçamentos sociais, e parte do problema é que a sociedade ainda não está plenamente consciente dessa conexão.
Todos esses fatores “externos”, por assim dizer,
constituem dificuldades e percalços. Mas a saúde
tem numerosos impasses “internos”, seus próprios,
formando longa lista de deficiências a superar. Lista
que envolve questões de qualidade de gestão, de
controle de fraudes, de avaliação técnico-financeira
dos serviços, de melhor balanceamento entre ações
curativas e preventivas, essas últimas de melhor relação custo/benefício. Outras deficiências dizem respeito
a um melhor desenho das instituições, em todos os níveis de governo. Uma deficiência, porém, destaca-se
das outras, por emoldurá-las todas: é a questão do fi nanciamento do setor público de saúde, para o qual ainda não se encontrou solução satisfatória e definitiva.
Não apenas o Brasil aplica pouco em seu sistema
público de saúde, em comparação com outros países
de nível semelhante de desenvolvimento, mas mes mo o que aplica não oferece a segurança desejável
para o sistema. A fatia maior de recursos vem do
Orçamento da Seguridade Social – OSS. Ora, no
OSS, a porção devida à previdência é incompressível, porque os direitos previdenciários são precisamente definidos em lei e negá-los acarreta imediata
ação judicial contra o Poder Público.
Assim, a fatia que resta para a saúde é incerta,
pois o OSS oscila com os azares dos ciclos econômicos. Além de incerta, ela é compressível. Pode-se facilmente, e lamentavelmente, “comprimir” a qualidade
de atendimento, fazendo o cidadão esperar 10 horas
na fila, ao invés de 1 hora; esperar 10 meses por um
procedimento, ao invés de 1 mês.
Teremos de encontrar uma solução para o financiamento do sistema público de saúde que corrija
suas atuais características de irregularidade e incerteza. Que estabeleça rateio justo entre as responsabilidades dos orçamentos da União, dos Estados e
dos Municípios.
Sr. Presidente, mencionei, antes, como pesam
sobre a saúde no Brasil as deficiências mais gerais de
nossa sociedade. Mas há o outro lado da moeda, esperançoso: se conseguirmos conduzir com sucesso
essa nossa “guerra” a favor de um sistema de saúde
mais satisfatório, estaremos, com isso, causando um
grande impacto sobre a sociedade, melhorando sua
auto-imagem e sua qualidade, e despertando resso-
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nâncias positivas, que irão afetá-la como um todo,
para melhor, muito melhor.
Nossa meta deve ser um processo de mudança
cultural e de afirmação da cidadania, em que a saúde
seja um fator permanente, imprimindo melhor quali dade à vida de todos. Isso deve incluir a articulação
harmônica entre as três esferas do governo, em prol
da saúde do cidadão.
Acredito que o Governo Federal vem agindo
dentro desse espírito e que toda a sociedade deve receber de nós, políticos, Legislativo e militantes da sa úde, um sinal claro de que esse é o caminho a seguir.
Muito obrigado.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a recente divulgação
das gravações, nas quais parecem claras manipula ções da direção do BNDES, órgão gestor do Progra ma de Desestatização, nos leilões do sistema de tele comunicações, suscitou, na imprensa e no próprio
Congresso, a idéia da instalação de uma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar o processo
de venda das estatais brasileiras.
Pois bem, essa CPI, aliás, CPMI, porque mista,
já ocorreu, no Congresso Nacional, nos idos de 1993.
É que, dela, pouco se teve notícia, exatamente porque
a imprensa cuidou de impor uma cortina de silêncio
sobre as investigações que Senadores e Deputados
Federais procuravam desenvolver, naquela época.
Mas, reconheço, mesmo que a imprensa dispen sasse a devida e merecida transparência ao assunto,
não teria repercutido a totalidade dos fatos que se es perava investigados pela CPMI. É que o Congresso
também cuidou de restringir as investigações, através
de mecanismos de pressão mais contundentes até
mesmo que aqueles utilizados na Comissão que cul minou na cassação de um Presidente da República.
Muito pouco foi possível investigar, apesar de
todas as evidências de desvios de rumos do Progra ma que resultou na venda de um patrimônio público
consolidado durante décadas. Nada se quis apurar, e
as intervenções, quando houveram, lançaram-se no
sentido de bloquear os trabalhos, até que se culmi nasse no encerramento prematuro da CPMI, em epi sódio nada honroso para a história do Congresso bra sileiro.
No final melancólico dos trabalhos, foram apre sentados dois relatórios. Enquanto relator, procurei
traçar o que chamei na apresentação do documento,
“um disforme debuxo, que apenas externa indícios e
sulcos do obscuro processo de privatização imple mentado pelo Governo Federal, que se vislumbra
como precário roteiro pára uma oportuna investiga -
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ção mais exaustiva”. Não deixei, entretanto, de alinhavar os principais vícios do programa de privatizações, na esperança de que o documento se constituísse, ao menos, um alerta para as alienações de mai or vulto que se anunciava. O outro relatório, elaborado sob encomenda a empresa de consultoria com livre trânsito nos corredores promíscuos onde se articulava a dilapidação do patrimônio público é, nada
mais, que uma versão oficial camuflada dos documentos propagandísticos do Programa, aos moldes
do elefante da propaganda do “Estado no lugar certo”,
mesmo que isso significasse a doação desse mesmo
patrimônio.
A Comissão, afinal, aprovou o segundo relatório,
na mesma sessão em que se votou, e aprovou, o final
dos trabalhos, com o voto majoritário de Senadores e
Deputados Federais arregimentados de última hora e,
que, até então, não haviam participado de qualquer atividade de investigação. Aliás, a ausência ou a participação fria e ritualística desses parlamentares, sempre
contrastou com a fleuma deles próprios quando se tratava de barrar qualquer iniciativa considerada mais
contundente, especialmente nas oportunidades em
que se discutiu quebra de sigilos bancários.
A propósito, a CPMI “quebrou” os sigilos bancário e fiscal de 14 pessoas físicas e 4 jurídicas, procedimento abortado pelo então Presidente da Comissão,
sem qualquer amparo regimental, cujo processo se decompôs, pelo tempo, nas prateleiras da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Mas, a história cuidou de resgatar a razão. O relatório afinal aprovado pela Comissão inacabada parece continuar a inspirar a propaganda oficial, enquanto o meu relatório continua atual, porque persistem, com maior intensidade, os vícios detectados nos
primeiros leilões.
Em primeiro lugar, o Programa Nacional de Desestatização – PND não se contextualizou em um plano de desenvolvimento econômico e industrial. Indústrias do porte das empresas estatais foram incluídas,
isoladamente, no programa, sem uma discussão ampla sobre a política industrial que o País iria perseguir,
a partir daquele instante.
É sempre bom lembrar que o PND, consubstanciado na Lei nº 8.03l, foi o primeiro programa do Go verno Collor, após o seqüestro dos ativos (caderne tas de poupança e depósitos a vista). Portanto, o mercado nacional não recomendava a venda de ativos,
naquele momento. Também o mercado internacional
não favorecia negócios de mais longa maturação.
Mais do que isso, foi um momento de crise, em particular, para o mercado mundial de insumos, como o aço,
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os petroquímicos básicos e os fertilizantes. O México,
inclusive, paralisou o processo de privatização de sua
indústria petroquímica, tamanhos os prejuízos. Como
se sabe, são, exatamente, esses mesmos setores que
foram priorizados para dar início ao PND. O Programa,
portanto, padece de vícios de origem, ainda não com pletamente dissecados nos dias atuais.
Uma outra questão analisada no relatório e, ainda, presente, são as concessões benevolentes aos
compradores: facilidades para a aquisição das estatais, utilização com critérios discutíveis das chama das moedas podres, juros subsidiados que, na época
não ultrapassavam os 6% ao ano (quando o Banco
Central, para captação, praticava 42%), carências e
prazos a perder de vista, etc.
O ataque ao monopólio estatal, peça chave na
propaganda oficial, não foi acompanhado pela dis cussão sobre mecanismos que inibissem o oligopólio
privado. Hoje, o que se observa é que os setores pri vatizados se oligopolizaram: estão aí os produtos pe troquímicos nas mãos da Odebrecht e da Down Quí mica, a siderurgia com a Usiminas, a CSN e a Ger dau, os fertilizantes nas mãos de poucas multinacio nais e a “arrumação” dos grupos para a aquisição das
“teles”.
Os cenários adotados para os fluxos de caixa
sempre foram os mais conservadores. As receitas
são minimizadas e os custos maximizados. No caso
da Ultrafértil, por exemplo, utilizou-se o preço da
uréia entre US$105 e 125, quando o próprio Banco
Mundial já utilizava US$130. Um ano após o leilão os
preços já haviam subido para US$156. Hoje, o mer cado interno acena com US$400. É que os avaliado res se valeram dos menores preços internacionais,
naquele momento, os dos países da Europa Ociden tal. Ao contrário, buscou-se, no lado dos custos, re giões com preços (de transportes, por exemplo),
mais elevados. Lembre-se, ainda, que ativos não di retamente produtivos, e que faziam parte do patrimô nio das empresas, foram, praticamente, doados para
compradores. Por exemplo, os terrenos valiosos da
Açominas, em Ouro Branco (MG), foram, na época,
avaliados na casa dos centavos de dólar. Pior, como
pagavam imposto territorial, entraram nos custos e
podem ter contribuído para diminuir o valor do preço
mínimo da empresa.
Um outro vício que permanece desde a origem
do PND é a manipulação de indicadores de avalia ção, no modelo de fluxo de caixa descontado. As ta xas de desconto, por exemplo. Como se sabe, quanto
maior ela for, menor o valor presente do bem e menor
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o número de anos necessários para amortizar o
investimento. Segundo avaliação de especialistas,
em todos os casos, superestimou-se as tais taxas.
Voltando à Ultrafértil, por exemplo, a avaliadora utilizou 15,5% (5 anos para amortizar) e o preço mínimo
(no tal cenário pessimista) atingiu US$200 milhões.
Se ela mesma tivesse utilizado 10% (recomendado,
na época pe los especialistas), o preço seria de
US$320 milhões, com 7 anos para o retorno da aplicação. Entretanto, se fossem, ainda, utilizados os
cenários mais realistas e os melhores in dicadores, o
preço mínimo da empresa poderia chegar a US$ 600
milhões (3 vezes). Nenhum ágio atingiu tamanha diferença.
Hoje, a história se repete. A Coppe, da Uni ver sidade Fede ral do Rio de Janeiro, ela borou uma
(re)avaliação das empresas do Sistema Telebrás.
Como se sabe, no modelo de privatização adotado,
tal sistema foi dividido em três holdings regionais
(Tele Norte/Nordeste/Leste, Tele Centro/Sul e Telesp, mais a Embratel e oito operadoras regionais
de telefonia celular, totalizando, no leilão, 12 empresas).
A avaliação foi feita por consultorias contratadas. O modelo utilizado foi o mesmo do Fluxo de Cai xa Descontado, calculado para um horizonte de pro jeção de 10 (dez) anos, mais um valor residual para
os 17 (dezessete) anos subseqüentes.
Trata-se de um modelo de avaliação muito sensível, porque envolve cenários que comportam pro jeções moldadas pelo subjetivismo e que, por sua
vez, resultam em indicadores mu itas ve zes discutíveis.
Qualquer modificação, por mínima que seja, em
tais cenários e indicadores, pode resultar em alterações significativas nos preços mínimos das empresas, principalmente no caso das “teles”, por envolverem somas consideráveis de recursos. Como a taxa
de desconto envolve variáveis que podem ser alteradas de acordo com a compreensão e, até, o desejo do
avaliador, não é difícil concluir que uma avaliação
pode ser manipulada. A título de comparação, um segundo pode ser um tempo considerado diminuto para
se explicar um teorema, mas é uma eternidade na tomada de tempo do corredor de fórmula 1, e pode le vá-lo da “pole” à ultima fila. O mesmo acontece com
uma pequena alteração, por exemplo, na taxa de ris co do país ou nas projeções de mercado do produto
ou serviço da empresa avaliada.
A Coppe avaliou três indicadores básicos que
compõem a taxa de desconto: a volatilidade da em presa em relação ao mercado (índice Beta), que
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mede a sensibilidade da variação das ações da em presa, em função da variação geral do mercado acionário), o Risco Brasil e o Prêmio de Risco de Merca do, que é o risco da aplicação propriamente dito.
Sobre o Índice Beta, quanto maior ele for, menor
o preço. As avaliadoras utilizaram 1,4, quando para a
avaliação de empresas de energia elétrica e de gás,
esse valor cai para 0,73. Para se ter uma idéia, 1,4 é o
valor de Beta utilizado, internacionalmente, para res taurantes e maior do que para a hotelaria. Comparar a
Telebrás com hotéis e restaurantes, em termos de
sensibilidade é, no mínimo, discutível.
Sobre o Risco Brasil, a Consultora utilizou 4,4%.
A Coppe alega que esse índice é utilizado em momentos de crise financeira internacional (como agora
e ao tempo do trabalho de avaliação). Utilizá-lo signifi ca desconsiderar o potencial de desenvolvimento do
País, na contramão do discurso do próprio Governo
Federal.
Quanto ao Prêmio de Risco de Mercado utiliza do pela consultora contratada, 5,5%, a Coppe tam bém contesta, dadas as garantias de mercado própri as da atividade, de demanda sabidamente estável.
Também a título de comparação, na recente privatiza ção das distribuidoras estaduais de energia elétrica
do Rio Grande do Sul, o prêmio de risco utilizado situou-se entre 2,0 e 3,0%.
Diante desses números e situações, a Coppe,
consultando os maiores especialistas no assunto,
propôs as seguintes alterações:
– para o Índice Beta (sensibilidade da empresa):
0,85, no lugar do 1,4;
– para o Risco Brasil: 3%, no lugar dos 4,4%;
– para o Risco de Mercado: 2,35%, no lugar dos
5,5%.
Com esses novos índices, completamente de fensáveis tecnicamente, os valores dos preços míni mos das 12 participações do Estado nas “teles”, ele var-se-iam em 49% para a telefonia fixa, 49,2% para
os celulares e 60,6% para a Embratel. Assim, nos cálculos da avaliação total das 12 empresas, a Coppe
chegou a US$113,2 bilhões, enquanto a empresa
consultora encarregada da avaliação oficial ficou nos
US$75,4 bilhões.
Para efeito de cálculo, a Coppe utilizou a mes ma metodologia das empresas contratadas pelo Pro grama de Desestatização e os mesmos cenários,
substituindo, apenas, os indicadores que julgou ina propriados.
A diferença entre o valor total da avaliação das
empresas contratadas e o da Coppe é de US$37,8 bilhões. E, apenas na telefonia fixa, US$25,0 bilhões.

AGOSTO 1999

Na Embratel, US$4,5 bilhões. Isso demonstra a sen sibilidade dos indicadores utilizados no método de
Fluxo de Caixa Descontado, no resultado final das
avaliações.
A participação do Estado nos US$75,4 bilhões
das empresas de avaliação seria de US$11,2 bilhões.
O Governo estipulou, finalmente, um valor total para
leilão de US$13,4 bilhões. A diferença entre esse valor e os US$22 bilhões conseguidos nos leilões é o
tão propalado ágio. Como se vê, não foi bem assim.
Mantidas as mesmas proporções, o valor inicial para
as vendas, deveria ser de US$20,2 bilhões. Então, ou
tal ágio seria muito menor, ou o Governo teria conseguido um valor muito maior na venda das “teles”.
Mantido algum ágio, em leilões sem manipulações,
quem sabe poderíamos ter chegado aos US$30 bi lhões, valor, de início, cantado em prosa e versos pelo
então Ministro Sérgio Mota.
É possível, ainda, à luz do meu relatório, e dos
acontecimentos que se sucederam, concluir que se
estabeleceu uma forte correlação entre dirigentes de
bancos oficiais e de instituições financeiras privadas,
muitas delas montadas exatamente para participar
das privatizações. Além disso, o número é significativo de ex-gestores do PND, que se transferiram para
agentes financeiros privados, exatamente para a área
de investimentos. E são essas instituições, exatamente, que adquirem as melhores estatais. Não são,
como se poderia esperar, os representantes do capital produtivo.
Os fundos de pensão merecem, também, uma
atenção especial. É bom observar que eles, na verdade, viabilizaram os leilões, até aqui. Sem eles, não
haveria programa de privatizações. Como eles são
manipulados pelo próprio governo, que indica, na prática, os seus dirigentes maiores, é fácil perceber que
os rumos dos leilões ficam, objetivamente, nas mãos
do governo. Os resultados se encaminham para onde
os fundos (e o governo) desejam.
O caso das gravações para se articular os leilões das “teles”, ainda vivas na memória, é ilustrativo.
Mas, há precedentes que guardam mais que coincidências. É o caso da venda das ações da Vale do Rio
Doce. Até o último momento, os sinais de mercado
davam conta de que o Consórcio liderado pela Votorantim, do Sr. Antonio Ermírio de Moraes, seria o vencedor. Tudo estava com ele, inclusive os fundos de
pensão. Pois bem, na hora derradeira, os fundos mudaram de lado, inviabilizando o Consórcio da Votorantim e fortalecendo o Grupo liderado pelo Sr. Benjamim Steinbruk, afinal o ganhador.
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Teria havido manobra, “para valorizar a empre sa”, já no caso da Vale? Quem garante que não teri am havido fluxos de telefonemas, com “bombas atô micas” acionadas pelo Bndes? Tudo indica, hoje, que
sim, só que nada foi gravado, mesmo que clandesti namente.
Portanto, cada vez mais, reforça a minha afir mativa, no Relatório, de que não encerrava, ali, os
trabalhos, apenas o interrompia, até que a história
demonstrasse a necessidade de sua retomada.
Além de se manterem os vícios de origem, novas
questões se agregam, à espera das devidas elucida ções.
Por exemplo, qual a destinação dos recursos da
privatização, até aqui? O Governo FHC editou um do cumento com o título “ O Estado no lugar certo”, onde
defende a tese de que ao Estado não cabe ações di retamente produtivas, em nome do social (saúde,
educação, saneamento básico, etc.). Pois bem, lá se
foram as estatais, a dívida pública interna passou, em
4 anos, de R$68 bilhões para R$501 bilhões e o “soci al” está cada vez pior.
Talvez não tenhamos as respostas que julga mos as mais convincentes. É que a questão da priva tização, no contexto da globalização, vai além da dis cussão sobre preços, modelos, promiscuidade. Pri vatizar significa dizer “sim” às imposições dos organismos financeiros internacionais (FMI, Banco Mun dial, BID) e do próprio Governo dos Estados Unidos.
É um passaporte para a globalização, em moldes di tados exogenamente. É o que estipula o Consenso
de Washington, as sucessivas cartas de intenções,
etc. Não ter privatizado nenhuma das nossas maio res estatais, como a Vale, a CSN ou a Telebrás, sig nificaria um rompimento com o modelo chamado ne oliberal, o que nenhum Governo, pelo menos até
aqui, assumiu.
Seguindo essa lógica (perversa), não tardarão a
entrar, oficialmente, em pauta, as privatizações do
Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da Pe trobrás, e de todo o sistema elétrico.
E o que restará, depois que o tal “passaporte”
estiver completo, ou, pior, perder a validade? Estare mos devendo em escala exponencial, a mesma dos
problemas sociais, e não teremos mais “carimbos”.
Restará, quem sabe, o território.
Dois movimentos poderão ganhar força: um, externo, pela entrega de território e o que restar de nos sos recursos naturais. Outro, interno, pelo separatis mo. Esses movimentos (interno e externo) já não são
novidade.
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Na crise do México, o empréstimo do FMI e do
Governo americano (US$50 bilhões) teve como garantia o petróleo mexicano. Aquele país, mantido o
consumo interno atual, tem petróleo para quase um
século. O Brasil, algo como 20 anos. Os Estados Unidos, menos que cinco. Os principais países desenvolvidos, zero. O petróleo do Golfo tornou-se inviável
para os americanos, dados os custos de manutenção
da “armada”. Somados os custos de manutenção de
tropas, o petróleo do Golfo custa, para o contribuinte
americano, perto de US$100 o barril. Se há petróleo
barato “no quintal”, por que pagar tanto?
Vale, também, o exemplo do sistema elétrico. Na
base do “faça o que eu digo e não o que eu faço”, o
acordo com o FMI estipula a privatização do sistema
de geração e transmissão de energia do Brasil. Pois
bem, nos Estados Unidos, no Canadá, na Suécia,
na Noruega e em outros países ocidentais, o sistema elétrico permanece sob controle estatal. Nos
Estados, inclusive, a maior parte do sistema hidroelétrico pertence ao exército americano (US Army
Corps or Engineering) e ao Ministério do Interior (US
Bureau of Reclamation).
Não podendo contar com fatias maiores do mercado local, o setor privado destes países pressionam
para que organismos internacionais de financiamento
incluam, em seus contratos e cartas de intenção com
“países em desenvolvimento”, cláusulas de privatização. Não é à toa a manchete da Gazeta Mercantil de
5 de janeiro último: “A ofensiva dos estrangeiros na
geração de energia”. O sistema elétrico demonstra
que a privatização não é, necessariamente, um pas saporte para o primeiro mundo.
Mas, aqui, o discurso é o contrário. Estão aí as
privatizações da Chesf, de Furnas e da própria Ele trobrás. Todas elas anunciadas como um grande negócio.
Elementos não faltam, portanto, para que se
aprofunde o debate e se retome a Comissão abortada
em 1993. É bem verdade que outros elementos, os
que deram suporte, durante aqueles trabalhos, à censura econômica, talvez mais cruel e nociva que a censura política, também mantêm-se vivos e, certamente, fortalecidos. Mas, como disse lá: “é preciso intuir
alguma utopia, por mais singela que seja”.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, lembrando às Srªs. e Srs. Senadores que
constará da sessão deliberativa ordinária, a realizar-se na próxima terça-feira, dia 10, às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:
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ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 14 horas e 18 minutos.)
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