Ata da 160ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de novembro de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Tião Viana
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Agnelo Alves – Alberto Silva – Alvaro Dias –
Antero Paes de Barros – Antonio Carlos Magalhães –
Antonio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da
Tavola – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos Patrocinio – Casildo Maldaner – Edison
Lobão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Suplicy –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader Barbalho – Jefferson Péres – João Alberto Souza –
Jonas Pinheiro – José Agripino – José Alencar – José
Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio Alcântara
– Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz Pontes – Maguito
Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna –
Osmar Dias – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet – Renan Calheiros – Roberto
Freire – Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma – Ronaldo Cunha Lima –
Sebastião Rocha – Sérgio Machado – Teotônio Vilela
Filho – Tião Viana – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista de
presença acusa o comparecimento de 69 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
Sobre a mesa Expediente que passo a ler.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 214, de 1999 (nº 1.670/99, na origem), de 9
do corrente, restituindo autográfos do Projeto de Lei
de Conversão nº 6, de 1999, que dispõe sobre o alongamento de dívidas originárias de crédito rural, de

que trata a Lei nº 9.138, de 29 de novembro de 1995,
e de dívidas para com o Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – FUNCAFÉ, instituído pelo Decreto-Lei
nº 2.295, de 21 de novembro de 1986, que foram reescalonadas no exercício de 1997, das operações de
custeio e colheita da safra 1997/1998 à luz de Resoluções do Conselho Monetário Nacional, e dá outras
providências, sancionado e transformado na Lei nº
9.866, de 9 de novembro de 1999.

PARECERES
PARECER Nº 952, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Ofício “S” 10, de 1999, do
Presidente do Banco Central do Brasil,
que encaminha, ao Senado Federal, a solicitação de autorização da Prefeitura Municipal de Teresina – Piauí, para contratar
operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$3.417.000,00
(três milhões e quatrocentos e dezessete
mil reais), destinada à implantação do
Projeto de Modernização da Administração Tributaria do Município.
Relator: Senador Romero Jucá.
I – Relatório
O Presidente do Bnaco Central do Brasil, em
conformidade com o que determina a Resolução n.
78, de 1998, encaminha ao Senado Federal, solicitação da Prefeitura do Município de Teresina – PI, por
intermédio do Ofício nº “S” 10, de 5 de março de 1999,
de autorização para contratar operação de crédito
junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, no valor de R$3.417.000,00
(três milhões e quatrocentos e dezessete mil reais).
Os recursos a serem contratados destinam-se a
financiar a implantação do Projeto de Modernização
da Administração Tributária do Município.
A operação de crédito pretendida deverá ser realizada com as seguintes características:
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a) valor da operação: R$ 3.417.000,00 (três milhões e quatrocentos e dezessete mil reais);
b) encargos financeiros:
– taxa de juros de 0,2060% ao mês, exigível trimestralmente no período de carência e mensalmente
durante o período de amortização;
– índice de atualização correspondente à Taxa
de Juros de Longo Prazo – TJLP;
c) finalidade: modernização da administração
tributária do município;
d) prazo: 36 parcelas mensais e sucessivas,
após 24 meses de carência;
e) garantia: quotas do FPM;
f) vencimento: 31 de março de 2004;
g) liberação dos recursos: até dezoito meses
após a formalização da operação de crédito.
É de se ressaltar, ainda, que esse financiamento
decorre do convênio de cooperação técnica firmado
entre a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais – ASBRAF e o BNDES, e objetiva, fundamentalmente, a instituição de mecanismos
de intercâmbio e difusão de informações que propiciem aos município um apoio à modernização tributária, com ênfase no aperfeiçoamento da gestão fiscal.
II – Voto do Relator
Operações de crédito dessa natureza estão sujeitas ao cumprimento das condições e exigências estabelecidas na Resolução n. 78, de 1998, do Senado
Federal que, além da observância quanto aos aspectos de natureza estritamente financeira, vinculada ao
cumprimento de limites de endividamento, exige que
o município observe os demais requisitos mínimos, e
os não essenciais, definidos nos termos dos arts. 27 e
28, respectivamente, da referida Resolução.
De acordo com Parecer Dedip/Diare – 99/047
do Banco Central do Brasil, o Município de Teresina
não cumpriu todos os requisitos mínimos aplicáveis à
operação de crédito pretendida, uma vez que apresenta déficit primário, conforme demonstrado nesse
parecer, contrariando o disposto no art. 7º da referida
Resolução nº 78, de 1998.
Mais ainda, entende esse parecer do Banco
Central que, relativamente aos requisitos não essenciais definidos naquela resolução, o Município de Teresina não encaminhou ao Senado Federal a certidão emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos
termos dispostos no inciso VIII do art. 13 dessa resolução. Nesse aspecto é de se notar que, em se tratando
de operação de crédito interno, o Banco Central tem
sua função restringida ao encaminhamento do pleito
para a devida apreciação do Senado Federal.

NOVEMBRO 1999

O Banco Central do Brasil conclui seu parecer
com manifestação contrária à realização da operação
de crédito pretendida pelo Município de Terezina, tendo em vista a ocorrência de resultado primário negativo, encaminhando, assim, o pleito ao Senado Federal,
a quem compete a decisão sobre sua contratação.
Entendemos, todavia, que esses aspectos não
representam empecilho ou fator impeditivo à aprovação do pleito do Município. Isso porque, como enfatizado no próprio Parecer do Banco Central, a Resolução nº 93, de 1998, do Senado Federal, acrescenta
art. 45C à resolução nº 78, de 1998, estipulando que
as operações de crédito ralizadas por Estados, pelo
Distrito Federal e pelo Municípios, nos anos de 1998 e
1999, junto a instituições oficiais de crédito e seus
respectivos agentes financeiros, a organismos multilaterais e a instituições de fomento e cooperação ligadas a governos estrangeiros, são dispensadas do
atendimento exigido no art. 7º da Resolução nº 78, de
1998. Dessa forma, todas as operações de crédito
dessas entidades, junto aos órgãos aqui definidos,
estão dispensadas da exigência de apresentação de
Resultado Primário Positivo como condição prévia à
sua autorização ou ao seu encaminhamento ao Senado Federal para a devida apreciação.
E, mais ainda, residindo aqui os aspectos fundamentais para que não seja o déficit primário apresentado pelo Município de Teresina fator impeditivo à
contratação da operação de crédito pretendida, há
que se relevar e considerar que:
1 – a operação de crédito a ser contratada com
BNDES deverá ensejar a obtenção de mais recursos
próprios pelo município, de forma inevitavelmente intrínseca à adoção de ações públicas, como aqui objetivadas, que fortaleçam e aperfeiçoem a capacidade
gerencial e operacional da administração tributária do
ente público. Em verdade, esses ajustes na administração tributária, a serem viabilizados com o financiamento pretendido, deverão viabilizar a própria redução do endividamento do Município de Terezina, uma
vez que a otimização da gestão fiscal e tributária, vale
dizer, a racionalização dos procedimentos de fiscalização e arrecadação tributárias levarão, também, à
melhoria do gasto público, fator imprescidível a que
se consiga a reversão daquele resultado primário negativo que o Município de Teresina apresenta.
2 – o Muncípio de Teresina já vem efetuando
uma série de investimentos voltados para a reformulação de sua fiscalização tributária, onde além da criação de centrais de atendimento ao contribuinte, foi
adquirido computador de grande porte. Logicamente
que, face às atuais restrições financeiras com que se
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defrontam atualmente esses entes, é de fundamental
importância esse apoio financeiro do BNDES. Cumpre ressaltar, ademais, que o projeto de modernização da administração tributária do município prevê
participação do BNDES não somente no plano da assistência financeira, mas também em suas atividades
relativas: à identificação e aprovação dos equipamentos a serem adquiridos; ao processo de organização
e gestão; à tecnologia de informação; a revisão da legislação e dos cadastros, e à definição do processo
de arrecadação e fiscalização.
3 – a metodologia de apuração dos resultados
primários definida pelo Banco Central do Brasil,
como pode ser verificado em seu parecer, considera,
para o seu cálculo, as despesas incorridas pelo município com encargos e amortizações da dívida interna
e externa. Com esse procedimento, a despeito de
sua oportunidade ou não, é introduzido viés quanto ao
entendimento da real situação das finanças do município. Se desconsiderarmos essas despesas, o déficit
primário deverá apresentar redução próxima de 50%,
no caso do Município de Teresina. Significa isso que os
desequilíbrios financeiros apresentados pelo município têm incorporada menor dependência de empréstimos e de financiamentos de suas despesas correntes
ligadas à administração pública, sejam essas a de pessoal, ou outras de custeio, relativamente ao que se depreende daquela mensuração do Banco Central. Nos
processos de ajuste fiscal levados a efeito por órgãos e
entidades públicas, a noção de resultado rpimário adquire relevância enquanto parâmetro necessário ao
controle de seu processo de endividamento. Daí, usualmente não incorporarem as despesas com encargos
e amortizações das dívidas, que, compõem, sim, a noção de déficit operacional. Essa constatação só reforça
a oportunidade da operação de crédito pretendida,
uma vez que ela deverá contribuir para o ajuste fiscal
que tem sido levado a efeito pelo município, na medida
em que os investimentos ligados à melhoria da administração tributária certamente implicarão melhores resultados primários e maior controle desse processo
de endividamento do Município de Teresina.
Por outro lado, a ausência do demonstrativo da
execução orçamentária nesse processo não prejudica a avaliação das contas financeiras do município, já
que, ao Senado Federal, é demonostrado o cumprimento de seus limites de endividammento. Como sabemos, nos termos dessa Resolução 78/79, os limites
de endividamento enformam um quadro explicativo e
elucidativo das condições financeiras do Município;
eles são demonstrativos e dizem respeito ao montante global de obrigações financeiras passíveis de con-
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tratação anual, à capacidade de pagamento dessas
entidades relativamente aos serviços das dívidas
contratadas, ao seu resultado primário e ao estoque
de dívida do município e sua relação com a receita
municípal correspondente. Essas são informações
que nos fornecem uma visão precisa da atual situação financeira do município.
Todos os demais requisitos, mínimos e os não
essenciais, são observados pelo Município de Teresina, sendo de destacar, entre outros:
1 – a autorização legislativa para a realização do
financiamento;
2 – as certidões negativas de quitação de tributos federais e de regularidade de situação do FGTS e
certidão da Secretaria do Tesouro Nacional, atestando a adimplência do Município junto à União, relativa
aos seus financiamentos e refinanciametos, inclusive
garantias, por ela concedidos;
3 – a Certidão da Secretaria do Tesouro Nacional quanto à observância do disposto no inciso III do
art. 3º da Resolução nº 78, de 1998.
Relativamente às condições financeiras da
operação de crédito, conforme demonstrado no referido Parecer Dedip/Diare – 99-047, do Banco Central do Brasil, há cumprimento dos limites de endividamento definidos pela Resolução nº 78/98 do Senado Federal.
Considerando o baixo nível de endividamento
do Município, onde a relação saldo da dívida e receita
líquida real atinge tão-somente 0,22, as condições do
financiamento e a importância dos projetos a serem
executados, manifestamo-nos favoravelmente à autorização para contratação da operação. Somos, em
face do exposto, pela autorização pleiteada pelo Município de Teresina, nos termos do seguinte Projeto
de Resolução:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 116, DE 1999
Autoriza o Município de Teresina –
PI a contratar operação de crédito junto
ao Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, no valor de
R$3.417.000,00 (três milhões e quatrocentos e dezessete mil reais), destinada à implantação do Projeto de Modernização da
Administração tributária do Município.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É o Município de Teresina – PI autorizado
a contratar operação de crédito junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES, no valor de R$3.417.000,00 (três milhões e
quatrocentos e dezessete mil reais).
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Resolução nº 116, de 1999, resultante de parecer lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, II, f, do Regimento Interno do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito,
Senador Francelino Pereira, por vinte minutos.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs
e Srs. Senadores, venho a esta tribuna para abordar
um assunto que adquiriu relevância na mídia nacional
nos últimos dias.
Na organização política, no funcionamento das
instituições, o comparecimento de um Ministro de
Estado ao Congresso Nacional, ao Senado Federal e
Câmara dos Deputados, sempre foi, ao longo da história, um fato relevante, pois esses instantes servem
exatamente para que os homens públicos que participam da Administração Federal e, portanto, exercem
uma função essencialmente política, tragam informações para que a opinião pública tome conhecimento
do que efetivamente aconteceu ou está acontecendo
nas suas respectivas áreas de administração.
A história revela que a presença desses homens de Estado sempre merece atenção da mídia,
tendo, conseqüentemente, uma repercussão em toda
a sociedade brasileira.
Amanhã, às 10 horas, comparecerá espontaneamente à Comissão de Fiscalização Financeira da
Câmara dos Deputados o Ministro dos Transportes,
Eliseu Padilha, para uma argüição sobre episódios,
verdadeiros ou não, objeto de denúncis por parte da
imprensa e já do amplo conhecimento público.
Na próxima quinta-feira, o Ministro do Esporte e
Turismo, Rafael Greca, comparecerá a este plenário,
também por vontade própria, para prestar informações sobre denúncias de corrupção em seu Ministério.
Destaco, Sr. Presidente, que são dois homens
públicos de grande expressão. Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes, é bacharel em Ciências Jurídicas
e Sociais, pós-graduado em Direitos Reais, mestrado
em Filosofia, pós-graduado em Direito Político, exerceu várias funções no seu Estado e, agora, ocupa
pelo Ministério dos Transportes. Foi Deputado Federal, expressivamente votado no seu Estado, e, naturalmente, não disputou a última eleição para a Câma-

NOVEMBRO 1999

ra dos Deputados porque estava participando ativamente da campanha pela indicação à reeleição de
Fernando Henrique Cardoso na área do partido a que
pertence. Não disputou as eleições e, por se tratar de
um representante de grande expressão no seu Estado, foi mantido no Ministério dos Transportes.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, é preciso destacar a importância da presença neste plenário do Ministro Rafael Greca. Ele é filho de Curitiba, engenheiro civil, economista, tem especialização em urbanismo, e é formado pela Universidade Federal do Paraná. Fala italiano, espanhol e inglês. Foi Vereador em
Curitiba, Deputado Estadual no seu Estado, e Prefeito
de Curitiba, eleito no primeiro turno com 53% dos votos válidos pelo partido que concorreu. Foi eleito Deputado Federal nas eleições de 1998, obtendo
236.654 votos; é o parlamentar mais votado no Paraná e um dos mais votados em todo o País.
A presença do Ministro Rafael Greca, que aqui
comparece espontaneamente, representa também
um fato político de grande significado e, por isso mesmo, todos estaremos atentos ao seu depoimento, da
mesma forma que amanhã acompanharemos atentamente o depoimento do Ministro Eliseu Padilha.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é o momento de
revelar as nossas preocupações com certos comportamentos que ocorrem em Brasília. A vida pública exige idoneidade. A honradez é o princípio que deve nortear o exercício de mandatos de homens públicos no
Executivo e no Parlamento.
Nesta hora, convém lembrar Rui Barbosa, cujos
150 anos de nascimento o Congresso acaba de comemorar. Ele dizia que ”em política, não se calcam
impunemente as leis da moralidade”.
E Milton Campos costumava dizer que “governar é sobretudo resistir”. Resistir, digo eu, à utilização
indevida dos bens públicos, ao brutal fascínio do roubo e do furto públicos no exercício do poder.
Convém também relembrar o escritor português
José Saramago, Prêmio Nobel de literatura. Gostaria
que todos lessem seu pequenino e expressivo livro
Conto da Ilha Desconhecida, onde o autor lança a figura daquele cidadão que, exercendo uma vida relevante, sentava-se sempre à porta dos obséquios,
para receber das mãos afáveis da corrupção esses
mesmos obséquios.
Sr. Presidente, acho que chegou o momento de
darmos um basta ao que ocorre na vida política, pública e até em setores privados deste País.
A verdade é que Brasília é a capital do lobby.
Aqui se instalam os lobistas, que acompanham à distância os homens públicos e procuram infiltrar-se na
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administração pública e no Parlamento, na busca de
recursos para o alcance de seus objetivos.
Faço essas observações sem estabelecer qualquer relação entre a atividade dos lobistas e o comparecimento dos dois Ministros ao Congresso. Não estou aqui para fazer qualquer referência desairosa a
eles. Muito menos para julgá-los. Ao contrário, estou
certo de que S. Exªs irão dar a esta Casa, a Câmara e
ao Brasil, informações que demonstrem a lisura de
suas atividades nas diversas áreas de atuação de
seus respectivos Ministérios.
Repito: não desejo entrar no mérito das acusações, por desconhecimento de provas cabais, mas
não desconheço, como muitos aqui, a existência em
Brasília de um ambiente propício à prática de atos ilícitos contra a Administração Pública.
Afinal é aqui, no centro do poder, que as coisas
são decididas. Decisões administrativas adotadas,
muitas vezes, em nível de segundo escalão da administração pública, envolvendo pagamento de milhões
de reais, favorecendo indivíduos, grupos ou empresas.
Muitas vezes, decisões adotadas ao final de um
processo decisório que corre às escuras, entre corredores e gabinetes ministeriais, com o conhecimento
de um reduzido número de burocratas envolvidos.
Num quadro de escassez de recursos e de rígida execução orçamentária, como o que estamos vivendo, as práticas de arrancar dinheiro público, ainda
que legalmente devido, tornam-se mais refinadas e
também mais ilícitas, mobilizando o lobismo que, entre nós, tem uma clara conotação de ilicitude.
Sr. Presidente, a existência de uma legislação
regulamentando o lobby é absolutamente necessária. O lobby deve ser uma atividade lícita, aberta e,
portanto, sujeita à fiscalização, a exemplo do que
existe nos Estados Unidos. Se não temos dispositivo
algum regulamentando essa prática no Brasil, o lobismo passa a ser ato ilícito exercido abertamente em
Brasília, muitas vezes de forma atentatória à moralidade pública, merecendo, por isso mesmo, a repulsa
da sociedade brasileira e de cada um dos Congressistas.
Alguns lobistas atuam com total desfaçatez, recorrendo ora à oferta direta e ostensiva de dinheiro e
outras vantagens, ora à prática de chantagem pessoal. Isso existe!
Regulamentar e abrir a atividade do lobby, a
partir dos inúmeros projetos que já tramitam no Congresso, e fiscalizar essa atividade profissional, expurgando e punindo severamente os indivíduos desviados, parece ser a alternativa mais visível para, pelo
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menos, diminuir a corrupção na prática da administração.
Mas enquanto isso não ocorrer, deve-se louvar
a ação dos homens públicos acusados que, garantindo ter realmente as mãos limpas, se oferecem ao debate e ao esclarecimento no fórum apropriado, que é
o Congresso Nacional.
Sr. Presidente, minhas observações foram feitas
exatamente para mostrar que a existência da corrupção no Brasil é um fato: ela está entranhada no Executivo e se exerce também na esfera dos demais poderes, como bem demonstram as investigações a
cargo das Comissões Parlamentares de Inquérito e
do Ministério Público. É urgente que se tome uma medida positiva, radical e eficaz para livrar a vida pública
brasileira dessa mazela.
A CPI do Narcotráfico está dando uma demonstração de competência e respondendo positivamente
aos anseios e às preocupações do povo brasileiro.
As CPI do Judiciário e dos Bancos estão procurando desenvolver as suas atividades com os mesmos objetivos.
Portanto, Sr. Presidente, vamos aguardar a presença dos Ministros Eliseu Padilha e Rafael Greca, na
expectativa de que os esclarecimentos que s.exas.
prestarem tranqüilizem a Nação quanto à lisura das
atividades que desenvolvem em seus Ministérios.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Lúcio Alcântara, por permuta com
o Senador Pedro Simon, por 20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desejo aproveitar parte do pronunciamento do Senador Francelino
Pereira para ferir dois aspectos que julgo importantes.
Primeiro, é a questão do lobby, mencionada por
S. Exª. Entendemos também que a atividade das pessoas que, de uma forma ou de outra, desejam influenciar – e aqui quero restringir-me ao Legislativo – a tramitação de projetos, as decisões do Congresso Nacional, deve ser feita de forma transparente e elas devem estar amparadas por algum tipo de regulamento
que torne visível o trabalho que realizam. Ou até porque o lobby recebeu uma característica, vamos dizer
assim, pejorativa. Quando se fala em lobby, geralmente se fala de uma determinada ação que é executada no sentido de interferir para que aconteça ou não
algo que não é necessariamente o melhor.
Na verdade, nós que fomos Constituintes acompanhamos por muito tempo, durante os trabalhos da
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Assembléia Nacional Constituinte, vários tipos de
lobbies de grupos de pressão. Houve, por exemplo, o
lobby das crianças, um dos mais atuantes, que seria,
vamos dizer assim, um lobby positivo, por uma causa
edificante, que realmente merece o nosso apoio e o
nosso aplauso. E certamente existem outros que se
organizam no sentido de defender os interesses de
grupos, ou setores, ou pessoas, ou indivíduos, que
não são, talvez, os interesses da sociedade.
Cheguei a apresentar, na legislatura passada,
um projeto de resolução que era justamente para que
os lobistas se inscrevessem junto à Mesa do Senado,
dizendo a qual instituição ou instituições estavam servindo e os seus propósitos, inclusive para que isso ficasse bem claro para todos. Até porque entendo que,
como Parlamentar, nosso dever é receber qualquer
um que nos procure para tratar de um interesse legítimo, para trazer o seu depoimento, a sua versão. E é
muito melhor que se receba alguém sabendo a serviço de quem está ou de qual interesse está servindo,
para se evitar que, amanhã, haja qualquer interpretação equivocada.
Infelizmente, esse projeto de resolução não foi
adiante, não prosperou, pois nem todas as pessoas
pensam assim. Mas, nos Estados Unidos, é assim
que funciona: há um registro de lobbies e de lobistas
junto ao Congresso americano, inclusive com a declaração de quanto gasta, de qual é o orçamento que o
lobista dispõe para empregar, licitamente, nas suas
atividades. Por exemplo, o maior lobby no Congresso
americano é o da Associação Médica, que gasta milhões de dólares por ano para defender os seus interesses, os interesses dos médicos americanos.
Um outro aspecto do pronunciamento do nobre
Senador Francelino Pereira que eu queria ressaltar e
que está em grande atualidade é a questão do sigilo
bancário. O Senado Federal aprovou um Projeto, aliás
de minha autoria, com emendas e modificações do
Senador Vilson Kleinübing – já falecido, mas sempre
lembrado por todos nós pela sua atuação –, que está
na Câmara há tempos. Todos nós entendemos que o
sigilo bancário está na esfera dos direitos e das garantias individuais, da privacidade do cidadão. O Projeto não foi feito com espírito de demagogia ou muito
menos de tornar qualquer cidadão vulnerável, desprotegido da reserva das suas contas, dos seus documentos bancários. Nós nos inspiramos na legislação
americana. Fizemos um trabalho cauteloso com a assessoria de pessoas que conhecem o assunto profundamente, do Banco Central, da Receita Federal. E,
afinal, modificado pelo Senador Vilson Kleinübing, recebeu uma aprovação esmagadora no plenário. O
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Senador Pedro Simon, que é um dos que mais se empenham nesses assuntos, há que se lembrar disso.
Foi para a Câmara, onde está engavetado numa gaveta funda, daquelas que ninguém consegue tirar.
Por proposta do Senador Pedro Simon, salvo
engano, a CPI do Sistema Financeiro foi encampada
pelo Presidente Michel Temer. Pedi que a Câmara votasse esse projeto, porque há um clamor nacional.
Nós mesmos, da CPI do Sistema Financeiro, Sr. Presidente, tivemos recentemente quase que paralisar
os nossos trabalhos porque o Supremo Tribunal Federal entendeu, em determinadas circunstâncias, que
a CPI não tinha o direito de quebrar o sigilo bancário
de pessoas que estavam sendo investigadas.
Pois bem, agora, a CPI do Narcotráfico, que
está oferecendo grandes resultados ao País na investigação que está realizando sobre corrupção, tráfico
de drogas e várias atividades criminosas que se estendem pelo País como uma verdadeira teia, foi se
queixar com o Presidente da República de que o Banco Central não colabora ou não oferece, usando argumentos os mais diversos, os elementos que a CPI
precisa para aprofundar a sua investigação e tornar
mais concreto o seu trabalho.
Li nos jornais, ontem ou hoje, que o Presidente
Michel Temer está determinando o desapensamento
desse projeto sobre sigilo bancário, que o Senado já
aprovou, e que estaria numa comissão que analisa a
regulamentação do art. 192 da Constituição, que trata
de todo o sistema financeiro, para que fosse votado
no plenário.
Só falamos aqui que o Brasil tem que se integrar
na economia, tem que ser competitivo, tem que ser
moderno, eficiente, mas, quando chega na hora de
também sermos modernos, também sermos eficientes no combate a essas atividades, que o Estado realmente possa conhecer, detectar e punir aqueles que
estão fraudando, que estão enriquecendo ilicitamente, que estão enriquecendo a partir da corrupção, do
narcotráfico, nós não conseguimos fazer legislações
que funcionem.
É da natureza humana que as pessoas cometam esses deslizes, cometam essas faltas, desrespeitem leis, mas o Estado não pode ficar impotente diante disso, não pode deixar de investigar, de detectar e
de punir as pessoas que se comportam assim. Espero que esse clamor que está surgindo no País, a partir
das atividades dessas Comissões Parlamentares de
Inquérito, leve a Câmara a apreciar, a decidir sobre o
projeto. Não pelo fato de o projeto ser de minha autoria, isso é o que menos importa, porque na hora em
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que é aprovado passa a ser do Senado, recebeu colaborações de outros ilustres Senadores, como já me
referi aqui, mas também porque é um projeto prudente. Não é algo que visa simplesmente banir, eliminar
essa garantia que as pessoas têm e que é da Constituição que suas contas, sua movimentação financeira
seja mantida em reserva, seja privativa do cidadão,
porque os casos ali estão muito bem caracterizados.
Para que serve uma CPI que não pode investigar, examinar documentos de pessoas que devem explicações porque estão sendo acusadas de terem cometido algum crime ou alguma falta?
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me
um aparte, Senador Lúcio Alcântara?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Senador Ramez Tebet, com todo prazer.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Lúcio Alcântara, V. Exª afirma que defende esse projeto
não por ser de sua autoria, até acredito, mas acredito
muito mais no mérito do projeto. Ele tem que ser defendido porque é justo, é uma exigência da sociedade
de hoje. Eu presido a CPI do Judiciário e chego a não
entender por que homens públicos querem esconder
a sua vida, as suas contas. Isso é uma coisa incompreensível que, por si só, já leva ao sinete de uma culpabilidade. Desculpem-me aqueles que possam entender que estou sendo muito duro nas minhas palavras, mas como posso compreender que um juiz, um
magistrado se recuse a mostrar a sua vida? Como
também não posso entender em relação a um Senador, um Deputado, quem quer que exerça uma função
pública; todos esses têm por obrigação colocar a sua
vida à disposição da sociedade. É muito diferente a
vida de um homem público da vida do homem que
exerce uma atividade privada. É evidente que a sociedade tem que cobrar daqueles que têm responsabilidade de dirigir ou de decidir o seu destino. E é isso o
que um político faz quando vota as leis; é isso o que
um político faz quando governa um Município, um
Estado ou o próprio País. Daí por que, Senador Lúcio
Alcântara, no exato momento em que todo o País discute a violência – e, ao discuti-la, refere-se à impunidade –, V. Exª defende, com muito acerto, um projeto
de sua autoria, que recebeu a colaboração de muitos
Colegas seus e que, hoje, está tramitando na Câmara
dos Deputados. O meu aparte é no sentido de cumprimentar V. Exª por isso.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Muito obrigado, Senador Ramez Tebet. O depoimento de
V. Exª tem uma importância maior porque V. Exª é o
Presidente da CPI do Judiciário, onde se tem de-

17

batido nessa linha da prudência, da cautela e mais do
exame em profundidade dos fatos.
A CPI do Judiciário não recuou diante de alguns,
que, ou por uma interpretação excessivamente zelosa da Constituição entendiam que ela não podia
constituir-se, ou porque procuravam até circunscrever
a sua ação ou mesmo intimidar, vamos dizer assim,
os seus membros, no sentido de que eles não dessem curso ao seu trabalho. Mas ela está aí, concluindo os seus trabalhos, apurando uma série de fatos e
remetendo esse material ao Ministério Público, para
que este adote as providências cabíveis, de acordo
com aquilo que foi colhido, com amplo direito de defesa e com o respeito a todos que, de uma forma ou de
outra, tiveram de ali comparecer para depor ou para
prestar informações.
O Sr. Álvaro Dias (PSDB – PR) – V. Exª me permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço V. Exª.
O Sr. Álvaro Dias (PSDB – CE) – Senador Lúcio Alcântara, sem dúvida a CPI é um instrumento
precioso de fiscalização da atividade pública no País.
Temos o exemplo da CPI do Judiciário, a do Sistema
Financeiro e, especialmente, com resultados concretos, a CPI do Narcotráfico. O que lamentamos é o temor que ela desperta, inclusive entre parlamentares.
Há poucos dias, depois da coleta de 33 assinaturas,
uma CPI foi abortada porque senadores foram pressionados a retirar as suas assinaturas, impedindo que a
investigação necessária se procedesse para apurar
denúncias sérias. Não são denúncias surgidas no plenário desta Casa, na esfera política; foram denúncias
de fatos que aconteceram no âmbito do próprio Ministério do Esporte e Turismo e que tiveram seqüência
com o trabalho da Polícia Federal e do Ministério Público. Dois procuradores da República do Distrito Federal denunciaram, com todas as letras, o envolvimento de representantes da máfia italiana na prática
de improbidade administrativa no Governo brasileiro,
com a elaboração de portarias que ludibriassem a legislação existente, que burlasse a Lei Pelé, para que
máquinas de jogos de azar pudessem ser colocadas
em vários pontos do País, onde, segundo essas denúncias, o dinheiro sujo do narcotráfico seria lavado
no Brasil. Portanto, não é uma denúncia irresponsável, simples. Não é algo singelo; é da maior gravidade. Por isso, não se admite mais esse temor à CPI.
Ela não provoca nenhuma turbulência nacional; não
coloca em risco as instituições públicas do País. O
regime democrático não é abalado com a instalação de uma CPI, e temos de assistir a esse tipo
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de comportamento do próprio Governo, do Presidente da República, que, à noite, vai à tevê dizer que vai
combater a impunidade. Porém, durante o dia, solicita
à sua Liderança no Senado que parlamentares retirem assinaturas de um requerimento que objetiva a
instalação de uma CPI. Desculpe-me, Senador, por
utilizar tanto o seu tempo, tão bem aproveitado por V.
Exª, para trazer esta insatisfação. Mas, sem dúvida, o
Congresso Nacional cumprirá melhor o seu dever se
for mais ousado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Senador Álvaro Dias, V. Exª não tem de pedir desculpa.
O seu aparte aborda uma questão importante.
Antes de dar a minha opinião sobre as palavras
de V. Exª, espero que o Ministro Rafael Greca possa
oferecer esclarecimentos cabais sobre essas denúncias que o atingem em relação à sua atuação no Ministério do Esporte e do Turismo.
Creio que, além das CPIs, que, como V. Exª disse muito bem, não afetam a democracia, não afetam a
ação do Estado, são antes instrumentos fiscalizadores perfeitamente razoáveis e fazem parte da competência do Congresso Nacional. Creio que precisamos
dinamizar, no Senado, a Comissão de Fiscalização –
e, com isso, não estou fazendo qualquer restrição ou
crítica a nenhum Senador. Não há vontade política de
se viabilizar a comissão. Na verdade, esse é um fórum que precisa ser melhor explorado e melhor trabalhado, uma vez que a Comissão de Fiscalização é justamente a que deve estar atenta aos trabalhos do Poder Executivo. É ali onde devemos cobrar, insistir, interrogar, pedir, exigir contas do Poder Executivo e de
quem mais lide com verbas públicas.
Volto a dizer que não faço uma crítica pessoal,
mas à instituição Senado – portanto, também estou
dentro da crítica; é também uma autocrítica. A Comissão de Fiscalização tem de funcionar. Se funcionasse, talvez nem precisasse haver tanta CPI, já que é
por seu intermédio que se exigem as contas do Poder
Executivo.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço um aparte do Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Senador Lúcio Alcântara, a sua preocupação com a inoperância do Senado talvez não mereça da parte de todos os Srs. Senadores uma autocrítica. Mas quero
aproveitar a oportunidade para relatar a V. Exª...
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Não
quero personalizar ninguém!
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O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – ... um
episódio que ocorreu recentemente. Levantei uma
CPI feita pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos
Deputados, em 1981 e 1982, em relação ao Grupo
Abril, enviada ao Ministério Público. Solicitei à Mesa
do Senado que enviasse ao Dr. Geraldo Brindeiro, do
Ministério Público, um pedido de informações para
saber o que havia acontecido com a Comissão Parlamentar de Inquérito, com a denúncia feita e enviada
ao Ministério Público. A Mesa me respondeu de uma
forma inusitada: que o Senado não tinha condições
de perguntar ao Ministério Público o que ele fez com
uma denúncia do Congresso! O que é rigorosamente
absurdo, até porque o art. 5º da Constituição, inciso
XXXIII, garante a qualquer cidadão esse tipo de informação. Portanto, senti por parte da Mesa uma recusa
em fazer o pedido de informação. Se negam a mim
essa possibilidade, que sou um Senador, por intermédio de um despacho da Comissão Executiva do Senado, a que conclusão posso chegar? Que há uma deliberada intenção de não se investigar nada, que se
amplia com a retirada das assinaturas – e eram 34
que o Senador Osmar Dias enviou, pedindo a CPI do
Bingo –; amplia-se com a negativa absoluta de se realizar uma CPI sobre a questão do DNER. São situações singelas! De que adianta o Ministro vir falar
aqui? De nada! Precisávamos apenas quebrar o sigilo
telefônico e bancário daquela meia dúzia de pessoas
que se envolveu no caso do turismo com a máfia italiana e com a máfia espanhola. Imediatamente teríamos a resposta clara de quem pegou o dinheiro:
US$150 mil de cada maquinista, US$15 mil de cada
licença e em que bolso eles estavam. Mas se nos recusamos a utilizar o instrumento da quebra do sigilo,
tudo não passará de um grande espetáculo. Um espetáculo oferecido à TV Senado sem nenhuma condição real de investigarmos o cerne do problema, porque o dinheiro foi pago. Não há dúvida nenhuma que
foi pago! As reuniões feitas na Conab, por funcionários nomeados por determinado Deputado Federal,
também ocorreram. E nós nos recusamos a uma singela quebra de sigilo. Nós estamos nos recusando à
investigação. Creio que há uma simulação muito
grande em torno disso tudo. Aguardo, com extrema
curiosidade, os relatórios da CPI do Judiciário e da
CPI dos Bancos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Senador Roberto Requião, não sei se V. Exª já formulou
à Mesa essa indagação ou a sua inconformidade com
o despacho, mas certamente ela é que poderá lhe
responder qual foi a sua fundamentação.
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O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) – Vou recorrer à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Permite-me
V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PMDB – CE) – Quero ouvir o Senador Ramez Tebet, em seguida vou
concluir, tocando rapidamente em um assunto de outra natureza, também de grande importância.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Senador Lúcio Alcântara, nós, aqui no Senado, estamos nos
aperfeiçoando. Porque, antes, ninguém tinha coragem de exigir a quebra do sigilo bancário. Essa questão era um tabu. Não se quebrava o sigilo bancário de
ninguém. Diziam até, naquela ocasião, que isso poderia prejudicar a imagem financeira do País. Nobre Senador, aprovamos aqui um projeto de autoria de V. Exª
que hoje está na Câmara. Quanto a CPI “acabar em
pizza”, quero dizer que estamos mudando o curso da
história devido às inúmeras CPIs que foram aqui instaladas, inclusive uma na qual o Senador Roberto Requião foi eminente e valoroso Relator. Presido a CPI
do Judiciário. Pela experiência com outras CPIs, muito antes de estar presidindo a CPI do Judiciário, tive
oportunidade de apresentar um projeto que mereceu
aplausos do Senado da República, tanto que já foi
aprovado um substitutivo, assinado por mim – acredito ser um caso diferente também – e pelo Senador
Pedro Simon, para aperfeiçoar o meu projeto. S. Exª e
eu discutimos o substitutivo, e acabei assinando-o
juntamente com S. Exª. Dispõe ele que depois de concluídos os trabalhos de qualquer CPI, Senador Roberto Requião, a cada 30 ou 60 dias o Ministério Público, ou qualquer instituição, terá que prestar informações ao Congresso Nacional sobre o andamento
dessa CPI, sob pena de responsabilidade. Está no projeto já aprovado nesta Casa, e que agora está na Câmara dos Deputados. Vou inclusive falar com o Presidente da Câmara, Deputado Michel Temer – e peço a
companhia de V. Exª, Senador Lúcio Alcântara, pois
também para a matéria que trata do sigilo bancário temos que pedir urgência –, e pedir-lhe uma rápida tramitação na Câmara dos Deputados, pois trata-se de
matérias de importância vital para o País, que devem
ser colocadas imediatamente em votação.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero justamente
referir-me a esse projeto do Senador Ramez Tebet,
que, diga-se de passagem, é de grande alcance, inclusive por mostrar a nossa preocupação com os desdobramentos dos resultados da CPI. Ou seja, com o
acompanhamento das providências que estão a car-
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go de outros poderes ou de outras instâncias políticas, tais como o Ministério Público, o Poder Judiciário,
e assim por diante. E quero pedir ao Presidente da
Câmara, Deputado Michel Temer, por quem nutro
grande respeito e admiração – sou seu amigo antes
de S. Exª se candidatar a Deputado Federal pelo
Estado de São Paulo –, que S. Exª vença algum artifício regimental que possa estar sendo invocado para
procrastinar a apreciação desse projeto do sigilo bancário, porque é o País que quer e que pede por isso.
Há o anseio de que possamos estar investidos de
normas jurídicas, de leis que permitam o exame profundo de questões como essas que estamos hoje
analisando no Congresso Nacional, seja na Câmara,
seja no Senado, em relação à corrupção, em relação
ao narcotráfico.
Por fim, Sr. Presidente, até em homenagem a V.
Exª, quero referir-me rapidamente à III Conferência
das Partes da Convenção das Nações Unidas de
Combate à Desertificação. O Estado de V. Exª, como
o meu, a Paraíba e o Estado de Pernambuco estão
entre os mais afetados pela desertificação no Brasil: a
região do Seridó, no Rio Grande do Norte, Irauçuba,
no Ceará, Gilbués, no Piauí, e Cabrobó, em Pernambuco.
A desertificação causa um prejuízo anual ao
País de US$300 milhões. O Brasil tem 980 mil quilômetros quadrados de áreas suscetíveis de desertificação, em Estados do Nordeste e no Norte de Minas
Gerais.
O Estado da Paraíba tem 57% de seu território
atingido pela desertificação de forma muito grave. Na
fronteira entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte, o
Seridó é um dos quatro núcleos de desertificação do
Brasil, áreas com intensa degradação que se espalham por 18 mil quilômetros quadrados no Nordeste.
Pernambuco é o segundo Estado: 23% do território
está atingido de forma muito grave, é o núcleo de Cabrobó. E o Ceará tem 18% do território também atingido de forma grave.
Sr. Presidente, infelizmente as ações ambientais
no Brasil e mesmo as denúncias têm se voltado muito
mais para a Amazônia, para a Mata Atlântica, um pouco para o Pantanal, esquecendo-se completamente da
caatinga, do semi-árido, justamente um ecossistema
dos mais frágeis, onde vive a população mais pobre,
menos informada, menos culta; conseqüentemente,
os problemas ali são bem mais graves, porque afetam
diretamente a sobrevivência das pessoas, comprometendo, irremediavelmente, o ecossistema.
Esperamos que essa conferência, realizada em
Recife, aberta pelo Presidente em exercício, Marco
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Maciel, conscientize o Governo brasileiro e também
os parceiros internacionais e demais países da necessidade de desencadear uma série de ações que
evitem a desertificação ou recuperem áreas ainda recuperáveis desse que é um dos piores fenômenos naturais que estamos vivendo no mundo, sobretudo nos
últimos anos.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo melo) – Tendo
em vista algumas dúvidas expressas perante a Mesa,
desejo esclarecer à Casa que a sessão de hoje, embora deliberativa para todos os efeitos, não terá
Ordem do Dia, pois os Srs. Senadores estão distribuídos entre as várias comissões que estão em atividade no dia de hoje: a Comissão de Assuntos Econômicos, que se reuniu a partir das 10 horas; a CPI do Sistema Financeiro Nacional, com reunião marcada para
as 15 horas; a Comissão Mista Especial Destinada a
Erradicar a Pobreza, com reunião a ser iniciada às 14
horas; a Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional, que se reúne às 17 horas e 30 minutos. Sobre esta última reitero ao Plenário que, na ocasião,
estarão presentes no recinto da Comissão o Ministro
da Defesa, Élcio Álvares, e o Ministro das Relações
Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, que participarão da
terceira etapa do Seminário sobre o Risco de Internacionalização da Amazônia, sobre cuja importância
esta Casa tem-se manifestado reiteradamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Concedo
a palavra ao próximo orador inscrito, Senador Paulo
Hartung, por cessão da Senadora Heloisa Helena.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Álvaro Dias, por
20 minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes da abordagem do
tema que me traz a esta tribuna, gostaria de, na esteira do pronunciamento do Senador Lúcio Alcântara,
formular também um apelo ao ilustre Presidente da
Câmara dos Deputados, Deputado Michel Temer.
Professor de Direito Constitucional, S. Exª é um
dos mais respeitados no meio acadêmico do País. Tenho ouvido estudantes universitários de Direito fazerem os maiores elogios à obra de Direito Constitucional do Presidente da Câmara dos Deputados. É um
Parlamentar ilustre, que, por certo, acolherá os apelos que, da tribuna do Senado, ecoam hoje com o objetivo de tornar o Poder Legislativo mais respeitado
pela população brasileira.
O apelo que formulo ao Presidente da Câmara é
decorrente dos inúmeros apelos ou críticas dirigidos
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aos Parlamentares pela população do País, insatisfeita e, mais do que isso, indignada pela permanência
do dispositivo da imunidade parlamentar, nos termos
em que está posta, no texto legal vigente hoje.
O Senado Federal, cumprindo o seu dever,
aprovou proposta, se não me falha a memória, do Senador Ronaldo Cunha Lima, que se encontra na Câmara dos Deputados à espera de deliberação daquela Casa.
Creio que o instituto da imunidade parlamentar
tem sido um instrumento desgastante para o Poder
Legislativo. Não sei se há algo que desgaste mais o
Poder Legislativo do que o instituto da imunidade parlamentar. Não há cidadão neste País que não se revolte com o fato de que parlamentares possam estar
isentos de julgamento quando cometem crime comum.
Portanto, esse apelo que dirigimos ao Presidente da Câmara dos Deputados tem por objetivo atender a aspiração da sociedade, que quer ver um Congresso Nacional cumprindo o seu dever, evidentemente com a segurança de que poderá se pronunciar
sem nenhum tipo de receio, mas no qual os parlamentares possam responder às suas atitudes no que
diz respeito ao crime comum.
Feito este apelo, Sr. Presidente, volto ao tema
que me traz a esta tribuna, sem dúvida um dos mais
graves problemas de nossa sociedade, que vem, nas
últimas décadas, desafiando, sem solução efetiva, os
governantes brasileiros.
Refiro-me à questão habitacional, cujas estatísticas de demanda não atendida já ultrapassam a casa
de 10 milhões de unidades, correspondendo a um
contingente de mais de 40 milhões de brasileiros sobrevivendo em condições inadequadas e desprovidas
de um mínimo de conforto necessário à dignidade humana.
Em outras oportunidades abordei essa questão
desta tribuna, inclusive apresentei projeto de lei com
o objetivo de tentar oferecer alternativas de solução
para o gravíssimo problema que enfrentam os mutuários do Sistema Financeiro Habitacional, aqueles que,
depois de transcorrido 95% do prazo que possuem
para pagar as prestações do imóvel, concluem que
nada pagaram a não ser juros, taxas, seguro, e que o
principal da dívida não continua como antes porque,
ao contrário, aumentou. E se o imóvel for levado ao
mercado, ele constatará que vale menos do que sua
dívida, fato que provoca enorme indignação no País.
E mais: há o decreto, aquele decreto draconiano, que
é um entulho jurídico autoritário que obriga a família
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do mutuário, sem direito de defesa, a entregar o seu
imóvel num processo sumário de leilão.
Apresentei um projeto para extirpar alguns dispositivos desse decreto, a fim de que se impeça o leilão de forma sumária para, num primeiro momento,
evitar que a família do mutuário fique desabrigada,
sem teto, desprotegida, e para, evidentemente, melhorar o poder de negociação do mutuário diante do
agente financeiro, porque o Sistema Financeiro Habitacional, idealizado no País como instrumento de política social, acabou se transformando numa verdadeira arapuca para o mutuário, em um instrumento para
atender aos interesses do agente financeiro, aumentando, indiscutivelmente, os lucros dos bancos no
País.
A lamentável situação dos brasileiros tem raízes
históricas, cuja síntese pode ser descrita como o resultado de uma política habitacional inadequada e insuficientemente financiada pelos diversos governos.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador
Álvaro Dias, V. Exª me permite um aparte?
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Concedo
o aparte ao Senador de Minas Gerais, que conhece
muito bem essa questão, com muito prazer.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – Senador
Álvaro Dias, solicitei este aparte para cumprimentar V.
Exª por voltar a esse tema nesta Casa. É um tema que
deve ser colocado como uma preocupação maior,
uma preocupação nossa, do Congresso Nacional, especialmente do Senado, mas que deve e precisa chegar também ao Poder Executivo. Temos assistido, a
cada momento, à distorção que há entre o sonho de
ter uma casa própria e a realidade do seu financiamento. Observamos, a cada dia que passa, especialmente aqueles que tiveram acesso a financiamentos
para a população de baixa renda, para os imóveis
destinados às pessoas sem poder aquisitivo para adquiri-los de outra forma, que estão numa situação de
endividamento em que é impossível fazer uma análise da forma de sua liquidação. O que sentimos hoje,
não apenas aqueles da classe média alta, mas especialmente os das classes média baixa e baixa, aqueles que buscaram financiamento por intermédio especialmente da Caixa Econômica Federal, ou das Companhias Estaduais de Habitação, as Cohabs, espalhadas por este País, ou financiamento direto da Caixa Econômica Federal, é que aquele sonho tornou-se
um pesadelo. Aquele que adquiriu um imóvel com sacrifício e nele aplicou parte de sua poupança, financiou o restante com juros elevados e com uma
correção monetária ainda distorcida ao longo dos
últimos anos. Se hoje a TR está com um percen-
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tual baixo, há dois, três, quatro anos, estava distorcida
em relação ao resto da economia brasileira. Os seguros obrigatórios devem ser feitos com a seguradora
da Caixa Econômica Federal, aumentando sobremaneira o ônus do mutuário, e, ao final, quando deseja
fazer a liquidação, ele não consegue. Fica ainda mais
lamentável a situação quando a imprensa registra a
proposta de benefício, fantasiosa, do Governo, que
oferece desconto de 50%, 60%, quando, na realidade, essa é uma forma de iludir o mutuário, porque só
têm direito a esses descontos aqueles financiamentos em que não há vantagem financeira para os pobres mutuários fazerem a liquidação. Mas o estímulo
do percentual faz com que seja provocada a liquidação. Louvo a atitude de V. Exª de chamar a atenção
para esse fato, porque milhares, senão milhões de
brasileiros estão em situação de insolvência, haja vista que aplicaram os seus recursos, pagaram a prestação do seu imóvel, e, mesmo que ele fosse comercializado bem, o valor não seria suficiente para liquidar o
débito. Aí, sim, é o que manifestou V. Exª, há o arresto
da propriedade, do sonho. Naturalmente, é dever nosso, sim, fazer uma manifestação. E mais do que uma
manifestação, que haja sensibilidade da Caixa Econômica Federal, da equipe econômica do Governo
para que esse fato possa ser analisado em profundidade. Por isso, os meus cumprimentos a V. Exª.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Senador
Arlindo Porto, muito obrigado pelo seu aparte.
O Tribunal de Contas da União publicou auditoria realizada, onde sugere, entre várias alternativas,
que a Caixa Econômica Federal não utilize a TR como
fator de reajuste das prestações da casa própria, porque essa taxa, sem dúvida, coloca o mutuário na situação de inadimplência, uma vez que é incompatível
com a realidade salarial vigente no Brasil.
Imaginei até poder apresentar aqui um projeto
de lei atendendo a essa sugestão do Tribunal de Contas da União e verifiquei que já há um projeto, em tramitação nesta Casa, do Senador e atual Ministro da
Saúde José Serra. Esse projeto encontra-se, se não
me falha a memória, na Comissão de Assuntos Econômicos desta Casa aguardando deliberação.
É importante, Senador Arlindo Porto, Srªs e Srs.
Senadores, Sr. Presidente, que esta Casa também
encontre alternativas, apresente propostas de solução para o problema habitacional brasileiro, a fim de
que este, que é sem dúvida um dos mais graves problemas sociais do País, possa encontrar na ação direta do Governo caminhos para atender à aspiração de
milhares de trabalhadores neste País.
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Há um conjunto de fatores exógenos que impactaram também, de forma negativa, o cenário habitacional, cabendo destacar o êxodo rural iniciado nos
anos 60, a estagnação econômica da década de 80,
uma legislação paternalista para o inquilinato, o desequilíbrio nas contas do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço, tradicional financiador do setor, e o descompasso entre a política dos saldos devedores de financiamento e a política de reajustes salariais, responsável por uma elevada inadimplência.
Os mutuários do Sistema Financeiro da Habitação foram, em sua expressiva maioria, vítimas do impacto do cenário econômico desfavorável, que se refletiu em seu achatamento salarial, com perda de poder aquisitivo, agravado, em muitos casos, pelo desemprego do chefe de família, que se via impedido de
manter em dia as prestações da unidade habitacional
que havia contratado com o sistema.
Ao mesmo tempo e de forma igualmente perversa, as condições contratuais de reajuste financeiro
das prestações e do saldo devedor conduziam a situações de atraso e mesmo de desinteresse na continuidade dos contratos de financiamento, ocasionando
mesmo o abandono e a devolução de unidades habitacionais aos órgãos financiadores.
Ficavam, assim, comprometidos os fluxos financeiros e mesmo a solidez dos ativos, já que as tais
unidades representavam, mais do que um patrimônio
rentável, um encargo operacional para tais agentes,
que não conseguiam mais comercializá-los para terceiros aos preços que resultavam dos saldos devedores remanescentes dos mesmos.
Além desse problema, é claro que há distorção
da aplicação dos recursos do FGTS. O Governo destina esses recursos para atividades que não dizem diretamente respeito aos interesses dos trabalhadores
brasileiros.
Os problemas ora apontados estão vinculados
de forma íntima ao processo global de implementação da política habitacional, iniciando-se na forma de
avaliação e aprovação de projetos habitacionais.
Os estudos de viabilidade dos projetos apresentam sérias carências em termos de adequação de
custos aos preços do mercado, indefinição da forma
de custeio da infra-estrutura necessária ao empreendimento, dimensionamento incorreto do número de
unidades construídas em relação à demanda identificada, além de sua má localização.
Durante a implantação dos projetos, foram identificadas, em relatório de auditoria promovida pelo Tribunal de Contas da União, diversas irregularidades
relativas ao descumprimento das normas de atuação
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dos agentes do Sistema Financeiro da Habitação,
principalmente no caso da Caixa Econômica Federal,
no que se refere ao relacionamento com as construtoras, incorporadoras, cooperativas e mutuários e outros envolvidos, redundando em empreendimentos
inviáveis e fadados ao insucesso.
O conjunto de problemas relativos à comercialização vem conduzindo a um significativo número de
unidades construídas e não comercializadas, que
atinge, atualmente, a casa das oitenta mil.
Além do comprometedor cenário institucional
relatado, outro relevante foco de problemas deve ser
avaliado: as invasões.
Aliás, por coincidência, encontra-se aqui nesta
tarde, acompanhando as sessões do Senado Federal, o Prefeito Jocelito Canto, da cidade de Ponta
Grossa, no Paraná, que vem enfrentando esse problema da invasão de conjunto habitacional popular,
que não pode ser comercializado e entregue às famílias dos trabalhadores que aspiravam àquela moradia
exatamente em função desse impasse da invasão.
Sr. Presidente, para que se tenha um idéia da
magnitude das invasões em imóveis financiados e
não comercializados, os levantamentos do TCU conduziram a um total de mais de 34 mil unidades invadidas, representando um capital superior a R$700 milhões nelas investido.
Os motivos das invasões são os mais diversos,
havendo a destacar o incentivo político, induzido por
líderes dos mais distintos movimentos políticos e religiosos; a ocupação antecipada por mutuários não regularizados, que se perpetua; a paralisação de obras,
que proporciona oportunidade para o ingresso ilícito
de quaisquer terceiros.
Tais invasões possuem efeito altamente danoso
para o sistema, pois afetam seu equilíbrio econômico,
além de representar grave problema social, uma vez
que o relacionamento dos invasores com as instituições obrigatoriamente envolvidas, como as fornecedoras de serviços públicos, por exemplo, torna-se inadequado, irregular e mesmo violento.
São necessárias medidas revolucionárias para
reverter tal cenário, envolvendo a adequação da oferta de empreendimentos, a solidez no relacionamento
com os empreendedores e com os mutuários, a prevenção e eliminação das invasões, a renegociação do
passivo e a saúde econômica do sistema.
Uma especial atenção deve ser dada ao
Pró-Moradia, programa destinado ao atendimento
das populações de mais baixa renda, onde a qualidade técnica dos empreendimentos deve ser reforçada,
já que as margens financeiras são menores e, por sua
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finalidade, não devem incorrer em custos desnecessários de infra-estrutura ou de construção.
A utilização dos índices do setor da construção
civil produzidos pela Caixa Econômica Federal, representados pelo Sinapi, também deve se constituir
em prática a ser difundida e institucionalizada, já que
os índices setoriais gerais, como o Incc e o Cub, não
incorporam as vantagens regionais e mesmo diferenciais de projeto, as quais podem reduzir significativamente os montantes envolvidos.
O relatório de autoria a que me referi anteriormente, elaborado pelo Tribunal de Contas da União e
merecedor do maior aplauso, detalha, de forma rica e
abrangente, uma série de medidas pontuais que, implementadas em conjunto, podem produzir efeitos altamente benéficos à política habitacional brasileira.
Tais medidas, elencadas para a Caixa Econômica Federal, podem e devem se tornar uma cartilha de
procedimentos para todos os agentes financeiros do
setor, bem como para os incorporadores, mutuários e
demais envolvidos. Sua íntegra está disponível às
Srªs e Srs. Senadores, e deveríamos incluir, no âmbito de nossas discussões, seja na Comissão de
Assuntos Sociais, seja na de Assuntos Econômicos,
seja na de Infra-Estrutura, um novo modelo para a política habitacional em nosso País.
Aproveito a oportunidade para solicitar aos Presidentes das Comissões Técnicas da Casa a agilização e a priorização de projetos que dizem respeito à
política habitacional no País, em função da importância social de que se revestem essas propostas.
Tenho a certeza de que tais discussões poderão
consubstanciar uma nova legislação que conduza e
oriente as ações nesse setor fundamental e substantivo da vida nacional.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Álvaro Dias,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Tião Viana.
O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – Concedo a
palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcanti, por
permuta com o Senador Gilberto Mestrinho.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
hoje abordar um tema que aflige todas as regiões
mais carentes deste País, notadamente a Região
Norte. Trata-se justamente da carência de médicos e
de outros profissionais da área de saúde para dar um
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mínimo de atenção primária à saúde daquelas populações dos municípios mais distantes deste País.
Quero chamar a atenção, Sr. Presidente, para
uma matéria publicada no Correio Braziliense de
domingo, dia 14 do corrente, cujo título é “Salva-vidas
cubanos em Roraima”. A submanchete tem o seguinte texto: “Grupo de 39 médicos atende, gratuitamente,
moradores de 15 cidades. Desde a chegada deles a
mortalidade infantil caiu 25%”.
Sr. Presidente, Senador Tião Viana, V. Exª, sendo médico também e sendo da Amazônia, conhece
de perto o angustiante problema por que passam os
diversos municípios daquela região. Muitos deles sequer tiveram a presença de um médico. Temos aqui,
juntos até, batido nessa tecla.
O Governo de Roraima implantou, em 1997, um
programa com médicos cubanos, já que não conseguimos levar para Roraima, para o Acre e para outros municípios do Amazonas médicos brasileiros, embora
haja médicos brasileiros em número suficiente para
atender à população do Brasil. Há, entretanto, uma desigualdade na distribuição desses profissionais.
Visando corrigir esse problema, apresentei projeto que objetivava que todo profissional da área de
saúde, ao se formar, passasse um ano de estágio remunerado nos municípios das Regiões Norte e Nordeste onde a proporção médico ou profissional de saúde/habitante fosse igual ou inferior a 1 para 1000,
que é o recomendado pelo Organização Mundial de
Saúde.
Mas, enquanto isso não ocorre – e aqui mesmo
tem sido difícil um convencimento nesse sentido -,
Roraima e o próprio Estado do Acre têm-se valido da
presença dos médicos cubanos, embora tenhamos
de vencer o corporativismo do Conselho Federal de
Medicina e de setores da própria classe médica, que
entendem que os médicos cubanos não podem e não
devem atuar no Brasil por estarem tirando uma fatia
do mercado dos médicos brasileiros.
No entanto, o que vemos com a atuação desses
médicos cubanos?
Não vou ler o artigo todo – por sinal, quero pedir
a V. Exª que o mesmo faça parte integrante do meu
pronunciamento –, mas quero frisar alguns pontos
desse artigo que, por não serem palavras minhas,
não têm o condão de estar defendendo o Governo do
Estado ou um programa da Secretaria de Saúde
Estadual.
“Os cubanos começaram a chegar em
setembro de 1996 para integrar o primeiro
Programa Estadual de Educação e Combate à Malária. No início eram apenas cinco.
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Aos poucos, vieram os demais. Eles têm experiência em clínica médica, obstetrícia e
pediatria. São generalistas integrais, capacitação que não existe nas faculdades de medicina do Brasil.
Eles moram em casas do governo nos
15 municípios do Estado...”
É preciso esclarecer que Roraima tem apenas
quinze Municípios. Portanto, é evidente que, para
alguns Senadores do Sul e Sudeste, pode parecer
que se trata apenas de uma parcela dos municípios
do Estado, mas é a sua totalidade.
“Eles moram em casas do governo nos
15 municípios do Estado, geralmente com
dois pequenos quartos, sala, banheiro e cozinha. Em Boa Vista é diferente: a casa é
maior e é dividida por treze médicos.”
Portanto, na Capital há uma casa coletiva, vamos dizer assim.
“Ganham em torno de R$1.500 por
mês. Trabalham mais de oito horas por dia
e não descansam no final de semana.”
Pois bem, trabalhando assim, de casa em casa,
em todos os municípios, esses médicos cubanos fizeram, no ano de 1997, a cobertura de 23% da população e, em 1998, a cobertura de 60% da população
dos municípios onde estão trabalhando, portanto de
todos os Municípios do Estado.
Esse trabalho feito de casa em casa permitiu
que se traçasse um perfil sanitário das famílias, um
perfil sanitário de cada município. Verificou-se a incidência das moléstias, fazendo com que algumas delas caíssem significativamente. Por exemplo, com relação à tuberculose – doença tratável e evitável por
vacina –, em 1997, foram diagnosticados e tratados
212 casos, e, em 1998, esse número caiu para 71 casos. Portanto, houve uma redução de mais de 50% da
incidência da doença e do tratamento daqueles casos
comprovados.
Então, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o
que vemos como modelo de saúde para a Amazônia?
Existem alguns caminhos a tomar. O primeiro, mais
curto e de maior resultado, é exatamente esse modelo do médico em casa, da saúde da família.
É lógico que o ideal seria que estivéssemos fazendo esse programa com médicos brasileiros – é
verdade. Há médicos – repito – formados no Brasil em
número suficiente para atender à população brasileira. No entanto, os nossos médicos estão concentrados nas capitais e nos municípios grandes do Sul e do
Sudeste. Portanto, regiões como Norte, Nordeste e
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Centro-Oeste ficam sem serviços primários como
pré-natal, parto assistido, vacinação. Essas regiões ficam sem a cobertura devida.
Enquanto isso, projetos que visam a corrigir
essa distorção, como por exemplo um projeto de V.
Exª, Senador Tião Viana, que cuida do registro provisório de médicos estrangeiros para suprir essas áreas carentes, também não conseguem ter andamento,
encontrando uma resistência muito forte de setores
organizados.
E aqui falo de maneira insuspeita, porque, como
médico, eu poderia estar defendendo que não se
abrisse o mercado para médicos estrangeiros no
País. Entretanto, se os nossos médicos, os nossos
colegas preferem ficar nos grandes centros, temos de
olhar para o cidadão que está desassistido na Amazônia, no Nordeste.
Faço o registro do trabalho dos médicos cubanos em Roraima, que também está sendo implantado
no Estado do Acre. Outros Estados, como o Tocantins, também estão seguindo o mesmo caminho.
Quero fazer um apelo para que o Ministério da
Saúde encare de frente esse problema, levando para
o interior o profissional de saúde, formando o médico
generalista, aquele médico que vai fazer uma
pós-graduação no Brasil, e não um médico que se forma e faz somente uma residência nos grandes centros ou até no exterior. Embora esses sejam necessários em alguns setores, a grande maioria do povo sequer tem a atenção primária na área da saúde.
Deixo, portanto, esse registro, pedindo ao Sr.
Ministro da Saúde que, ao invés de se preocupar com
assuntos que não são nem de sua alçada, como, por
exemplo, o da certidão de nascimento de quem nasce
agora, cuidasse mais da questão da saúde de fato,
daquele homem que está doente de tuberculose, de
malária, de leishmaniose e que não tem oportunidade
de ser atendido por um médico porque a burocracia e
o corporativismo que ainda dominam setores importantes dos Ministérios e das entidades de classes não
permitem que se avance nesse sentido.
Quero, Senador Tião Viana, na feliz coincidência em que V. Exª preside esta sessão, conclamar o
Senado para que tenhamos a coragem de mudar, de
ousar, de sair da mesmice que não leva nunca ao
rompimento das desigualdades. Enquanto no Sul e
no Sudeste há médicos subempregados, que têm de
trabalhar em dois, três ou quatro empregos, há na
Amazônia, no Nordeste e no Centro-Oeste inúmeros
municípios onde milhares de brasileiros sequer tiveram oportunidade de ver um médico um dia.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI
EM SEU PRONUNCIAMENTO:
SALVA-VIDAS CUBANOS EM RORAIMA

Grupo de 39 médicos atende, gratuitamente,
moradores de 15 cidades. Desde a chegada deles,
mortalidade infantil caiu 25%
Valquiria Rey
Enviada Especial
Boa Vista – São 6h30min. O sol nem bem saiu e eles já
estão acordados, prontos para mais uma série de visitas pelas
casas de Cantá, a 38 quilômetros de Boa Vista, em Roraima.
Carlos Cabrejas Rojas, 35 anos, e Zoila Guethón Silva, 34,
decidem qual bairro será visitado. Pegam uma prancheta, fichas
de avaliação, instrumentos de trabalho, medicamentos. Em poucos minutos, já estão em frente a uma casa, batendo palmas
para avisar que vão começar o trabalho do programa preventivo
o Médico em sua Casa, implantado pela Secretaria Estadual de
Saúde em abril de 1997. Desde a chegada dos cubanos, a população de Roraima tem motivos para comemorar, a mortalidade infantil, por exemplo, caiu de 27 a cada mil nascidos vivos para 21.
A média brasileira é de 36 mortes cada mil nascidos vivos.
A dona-de-casa Maria Perpétua Costa Silva, 30 anos,
apressa o passo para abrir o portão e pede para o casal entrar.
Na cama de casal, colocada no primeiro cômodo de casa, Maria,
que está no 5º mês de gravidez, deita e mostra sua barriga. Zoila
faz perguntas, escuta os batimentos cardíacos do bebê e diz que
está tudo bem. Ao mesmo tempo, Carlos examina as três filhas
de Maria,nenhum problema. Eles se despedem e prepáram-se
para visitar outra casa.
Zoila e Carlos estão casados há 13 anos. Pertencem ao
grupo de 39 médicos cubanos, espalhados pela periferia de Boa
Vista e pelos 14 municípios do interior do estado. O programa O
Médico em sua Casa foi criado mediante convênio com o Ministério da Saúde de Cuba, para dar atendimento gratuito á população e diminuir o número de intenções hospitalares. O trabalho é
baseado na promoção de saúde, prevenção, diagnóstico precoce
e reabilitação, a exemplo do que ocorre em Cuba, onde os hospitais encontram-se vazios e doenças como a malária já foram erradicadas.
Os cubanos começaram a chegar em setembro de 1996
para integrar o primeiro Programa Estadual de Educação e Combate à Malária. No início, eram apenas cinco. Aos poucos, vieram
os demais. Eles têm experiência em clínica médica, obstetrícia e
pediatria. São generalistas integrais, capacitação que não existe
nas faculdades de medicina do Brasil.
Eles moram em casas do governo nos 15 municípios do
estado, geralmente com dois pequenos quartos, sala, banheiro e
cozinha. Em Boa Vista é diferente: a casa é maior e é dividida por
13 médicos. Ganham em torno de R$ 1.500 por mês. Trabalham
mais de oito horas por dia e não descansam no final de semana.
Estão registrados no Conselho Regional de Medicina, habilitados para o exercício da profissão em Roraima. “Diminuímos
as taxas de mortalidade geral, infantil e fetal nos últimos três
anos”, comemora o secretário estadual de Saúde, Luiz Fortunato
Moreira.
São gastos R$ 4,5 milhões anuais em saúde no Estado.
Nas cidades, no meio da mata Amazônica, comunidades indígenas e áreas do baixo Rio Branco – afluentes do rio Amazonas –
percorreu lugares que os 138 médicos de Roraima preferem evi-
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tar. Em Cantá os dois cubanos são os únicos médicos da cidade.
Não existe hospital. Ali, as ruas não são asfaltadas. Os 14 mil habitantes têm acesso a um único telefone público e, nas casas,
esse artigo não existe. Privilégio apenas da Prefeitura e Câmara
de Vereadores.
Resultado
A comunidade indígena Tábua Lascada não convive com
as melhores condições de saúde e higiene. São muitos os casos
de malária, as crianças andam descalças, não existem banheiros
e há muitos locais com água parada. Mas a presença dos cubanos rendeu resultados positivos. Na casa do tuxaua Alderizio Pereira da Silva – espécie de chefe da maloca – está grudada na
parede, acima de um fogão a gás uma folha de papel com a receita de como a água deve ser tratada.
“Mudou muito com a chegada deles”, diz Alderizio, que
tem colesterol alto. “Antes, ficávamos doentes e só tínhamos o
hospital em Boa Vista. Agora, nem criança morre mais aqui”. Ele
afirma que reza todos os dias para os cubanos não saírem de
Roraima. “Estamos acostumados e não podemos ficar sem eles”.
Em Caracaraí – município do baixo Rio Branco –, os médicos também têm trabalho. Para chegar até as comunidades ribeirinhas precisam ficar 20 dias viajando dentro de um barco. Já
quem atua em Pacaraima. Já quem atua em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, só consegue atender às pessoas indo de
avião. Além das dificuldades de acesso, eles sofrem com a ausência da família e dos amigos.
O casal Carlos e Zoila deixou a filha de nove anos em
Cuba “Morremos de saudades dela”, afirma a médica. “Mas gostamos de ajudar quem precisa. Além da colaboração humanitária,
estamos adquirindo experiência. ”De acordo com ela, é estimulante trabalhar com uma realidade brasileira – diferente da vendida pelas telenovelas que fazem muito sucesso em Cuba –, que
não se resume a São Paulo e Rio de Janeiro. “Quando cheguei
aqui, não existiam estradas, as casas não tinham sanitários, nem
energia elétrica, o número de casos de doenças sexualmente
transmissíveis era muito alto”, lembra Carlos. “Hoje, a situação
melhorou. A Prefeitura instalou os sanitários e, devido a um trabalho educativo com a população, a gonorréia está sendo erradicada”.

O SR. PRESIDENTE (Tião Viana) – A solicitação de V. Exª para que conste do pronunciamento o
artigo de jornal citado será atendida na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Roberto
Freire, como Líder, por cinco minutos, para comunicação urgente de interesse partidário, nos termos do
art. 14, II, a, do Regimento Interno.
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador) – No momento em que pretendo abordar assunto referente à área da saúde, percebo a ocorrência de dupla coincidência: acaba de pronunciar-se sobre assunto análogo o Senador Mozarildo Cavalcanti
e encontra-se na Presidência um médico que vem
discutindo a questão da interiorização, o problema
dos Médicos sem Fronteiras, dos cubanos. Não se
pode dizer, no entanto, que seja uma coincidência feliz, porque estamos diante de um quadro profundamente lamentável no campo da saúde no Brasil.
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Ao ouvir o Senador Mozarildo, pensei em pedir-lhe um aparte para dizer que proposta semelhante
à dele vem sendo discutida pelo PPS há algum tempo. Associamo-nos à proposta do Senador. Pouco importa quem terá a iniciativa de apresentá-la – poderá
ser S. Exª, nós a secundaremos com a maior tranqüilidade.
Vou dar por lido o discurso que pretendia fazer,
até porque talvez seja muito mais importante fazer comentários acerca do assunto do que sobre ele ler.
Nós do PPS temos recebido centenas de reclamações de municípios perdidos por este País. Não são
reclamações apenas de estados do Norte, provêm
de municípios de várias regiões brasileiras. Esses
municípios têm oferecido condições condignas, inclusive do ponto de vista salarial, mas mesmo assim
não aparecem médicos brasileiros. Isso é grave. Talvez estejam nos colocando isso em razão da perspectiva de 2002: para saber o que o PPS pensa a
esse respeito.
Meu pronunciamento tinha como objetivo tentar
dar uma resposta a alguns desses municípios, a alguns desses secretários de saúde, como, por exemplo, no Município de Almerin, no Pará, à companheira
nossa que é Secretária de Saúde.
Sabemos que a questão da saúde pública no
Brasil vai além do problema da interiorização, é muito
mais profunda, é estrutural. Essa talvez seja a explicitação da grave crise do sistema de saúde entre nós,
que hoje se guia por uma lógica muito mais mercadológica do que pela ética da medicina. Pior: não há
uma política pública de saúde que guie os governos
brasileiros.
Também quero fazer uma cobrança ao Conselho Federal de Medicina. O Senador Mozarildo pode
até ter razão quando diz que o Ministro da Saúde tem
que se preocupar mais com a saúde do que com a
questão de cidadania, mas não concordo inteiramente com esse ponto de vista. O erro foi nosso: não basta estabelecer que os cartórios dêem gratuitamente
uma certidão, é preciso que sejam oficializados os
cartórios, que eles deixem de ser privados. As nossas
maternidades e as prefeituras, essas sim, é que deveriam ser responsáveis pela certidão de nascimento.
Isso é direito de cidadania, isso não pode ficar na mão
do mercado. Infelizmente, o mercado é um fetiche no
Brasil de hoje.
O que diz o Conselho Federal sobre isso? Não
adianta o Conselho ir contra os Médicos sem Fronteiras, instituição que ganhou o Nobel; não adianta ficar
dizendo que não serão reconhecidos os médicos cubanos, que será rompido o convênio com a Unicef –
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eu não tenho nada contra cubano nem contra médico
sem fronteira, continuo internacionalista, não quero
garantir reserva de mercado para nada.
Dizem – o próprio Conselho, as autoridades médicas – que nós temos uma boa proporção de médicos por habitante no País. Só que isso é concentrado,
não é atendida toda a população brasileira. Portanto,
não interessa saber se temos uma boa relação de
médicos por habitantes. Na realidade, temos uma
péssima relação. Essa questão precisa ser enfrentada. O que diz o Conselho Federal de Medicina sobre
esse fato? Propõe o quê? Estou solicitando que ele
se pronuncie.
Apresento duas contribuições que acho que devem ser avaliadas. A uma delas V. Exª já se referiu.
Trata-se de sugestão sobre a qual deve se pronunciar
o Conselho Federal, ele deve dizer da viabilidade da
proposta, se há estudos nesse sentido. Segundo a
proposta, não haverá autorização para o exercício da
profissão médica sem que o aluno, no término do seu
curso, obrigatoriamente, faça uma residência médica
remunerada – desde logo fica ressalvado o serviço
militar, trata-se de um serviço civil obrigatório – nos
municípios que forem indicados pelo Ministério da
Saúde. Com isso resolve-se permanentemente o problema e com uma boa remuneração, condigna. Essa
é uma proposta que V. Exª, parece-me, fez. Nós a estamos secundando e seria importante que o Conselho Federal se pronunciasse sobre ela. Se sugestão
como essa já tivesse sido implementada, talvez não
precisássemos estar aqui discutindo Almerin, médicos cubanos, nem Médicos sem Fronteiras – poderiam até vir e seriam muito bem aceitos -, pois médicos
que estão sendo formados nas universidades brasileiras estariam preenchendo lacunas. Os médicos brasileiros têm que se pautar pela ética da profissão que
pretendem seguir.
Há ainda uma reivindicação antiga que na
Constituinte tentei, mas não consegui ver atendida.
Há denúncias graves de que o médico, a quem foi permitido ter dois empregos públicos, não trabalha em
nenhum dos dois. Não acredito que isso seja generalizado, mas, infelizmente, acontece. Isso não é apenas
ruim para a saúde pública: é péssimo até para o conceito do próprio profissional.
A minha proposta é que permita apenas um único emprego público. Paralelamente, apresento uma
sugestão para evitar a discussão acerca de perdas
salariais que faria parte da emenda constitucional
que retira esse privilégio – privilégio do professor e do
médico que foi instituído num momento em que o Brasil tinha poucos médicos em relação a sua população.
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Como são empregos públicos e temos o Sistema Único de Saúde, seriam incorporados todos os proventos
e vencimentos que o médico tem no serviço público
sob a condição de que ele fizesse a opção por um único cargo. E esse cargo, de preferência, deve ser
aquele onde exista carência de atendimento.
Essas são as duas questões que apresento
para o Conselho Federal de Medicina. Que o Conselho se pronuncie.
Sr. Presidente, peço que conste na íntegra o
meu pronunciamento.
Muito obrigado.

É O SEGUINTE DISCURSO NA
ÍNTEGRA DO SENADOR ROBERTO
FREIRE:
O SR. ROBERTO FREIRE (PPS – PE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, todos têm acompanhado o crescimento recente do PPS, na verdade o
fato novo na política brasileira. Mas não venho à tribuna para tratar deste assunto. Como um partido agora
vocacionado para o poder, trago ao plenário uma outra preocupação, a da saúde, ponto central em qualquer programa de governo que se petenda sério e linha definidora das correntes políticas situadas no
campo da esquerda. A saúde – não estaríamos errando ao afirmar isso – é uma das prioridades absolutas
do nosso partido, que oferece à sociedade brasileira o
nome de Ciro Gomes como alternativa à sucessão
presidencial de Fernando Henrique Cardoso em
2002.
Têm-nos chegado às mãos inúmeras reclamações de Secretários de Saúde e prefeitos de pequenos e médios municípios que, em vão, buscam médicos para atender suas populações. Não é um problema de salários baixos, e sim do modelo de saúde ora
vigente em nosso País, marcado por privilégios e regido apenas pelo que se convenciona chamar lei do
mercado.
Vamos a um exemplo bastante ilustrativo. O município de Almeirim, no Pará, há vários meses, além
de cobrir despesas com moradia, oferece salário de
R$3.500,00 líquidos para médicos na categoria de clínico geral. A busca, com anúncios em meios de comunicação e por meio de outros expedientes, tem
sido em vão e a população, a despeito do esforço da
administração do município, vem pagando um preço
alto por essa realidade que assusta.
A discussão em torno do fato referido fica ainda
mais destacada quando se sabe, por publicações recentes, que médicos da organização premiada este
ano com o Nobel, Médicos, sem Fronteiras, atendem
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voluntariamente nas favelas brasileiras e em municípios longínquos. E também que médicos vindos de
Cuba, imigrados para atender municípios muitas vezes geograficamente isoladados e sempre carentes,
estão sendo impedidos de exercer seu ofício porque o
Conselho Federal de Medicina cedeu ao corporativismo: teria pressionado para que o Governo brasileiro
renunciasse ao Convênio com a Unesco que permitia
a presença de médicos estrangeiros no País. Conseguiu, recorrendo ao argumento de que no Brasil há
um médico para cada 700 habitantes, não havendo
portanto necessidade de “importar” profissionais.
Há uma paradoxo: formamos médicos em número suficiente, mas eles não atendem à sociedade
brasileira como um todo. Se as estatísticas podem ser
verdadeiras quando analisamos capitais e grandes e
médios municípios, Almeirim atesta que o mesmo
não ocorre em relação às pequenas cidades, particularmente àquelas situadas fora do eixo Sul/Sudeste.
Até como conseqüência da concentração de
renda, é fácil, óbvio e duro concluir que em nosso Brasil morto de necessidade, para usar a expessão de
uma música latino-americana hino não oficial porto-riquenho, também se concentra saúde e cidadania.
Ora, o PPS, como já disse anteriormente, hoje
está vocacionado para o poder. Portanto, não podemos e não queremos ficar apenas no diagnóstico de
um drama nacional. Almejamos soluções. Podem
existir várias saídas, mas elas precisam contemplar
pelo menos duas variáveis básicas: o atendimento da
saúde deve ser de boa qualidade e estendido a toda à
população, esteja ela nos grandes centros ou nos
mais distantes rincões de nossa pátria.
E nesse sentido gostaria de indagar ao Conselho Federal de Medicina, que tão decididamente zela
pelos interesses da categoria, se tem propostas para
enfrentar os dilemas colocados pelos desafios da interiorização. Afinal, em se tratando de saúde, e mesmo conscientes de que vivemos em uma economia
capitalista, o mercado, sob qualquer hipótese, não
pode se colocar à frente da ética médica e nem do
compromisso moral desse importante segmento profissional para com a população.
Não desconhecemos a própria precária estrutura da saúde pública brasileira, bem como os aspectos
financeiros e sociais que envolvem o exercício da profissão. Entretanto, se municípios pequenos e o próprio Estado não têm condições de concorrer com as
possibilidades oferecidas pelos grandes centros, não
se admite a inação. Outras fórmulas precisam ser utilizadas – não podemos permitir é parcelas de nossa
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população não terem acesso ao atendimento médico,
mesmo precário como o é para populações pobres
dos grandes centros. Recursos mínimos de saúde, urgentemente, devem ser disponibilizados para os pequenos municípios empobrecidos do País, embora
isso só não basta. São necessários novos métodos
de gerenciamento e mudanças de caráter institucional.
As mudanças no setor saúde devem ser amplas
e profundas. No campo institucional, entre as várias
possibilidades, estamos trazendo, para colação, duas
propostas, a nosso ver merecedores de avaliação.
Uma delas, por exemplo, diz respeito à proibição
ao médico de ter mais de um emprego público como
ocorre atualmente, um equívoco constante do texto
contitucional. Tal expediente vem contribuindo para
uma perda do próprio conceito profissional do médico, com claros prejuízos para a saúde pública. Conforme defendo, médico deve ter apenas um emprego
público, obviamente com salários maiores e no mínimo acumulando os vencimentos hoje auferidos em
mais de uma fonte. Há denúncias graves de que, em
muitos casos – e tenho a quase certeza de que não é
prática generalizada –, médico ganha pouco no serviço público, mas também não trabalha ou trabalha
pouco. Isso, se realmente ocorre – mesmo que minimamente –, é um escândalo!
Uma medida como essa, certamente, tornariam
mais reais as estatísticas das entidades médicas. Ela
disponibilizaria com certeza, um número maior de
profisisonais e políticas de interiorização poderiam
ser executadas com mais facilidade.
Vou além, sabedor do impacto da proposta no
contexto dos profissionais da saúde. Defendo a adoção da prestação do serviço social obrigatório por
parte de todos os médicos recém formados, em escolas públicas ou privadas. Eles, para ingressarem definitivamente no exercício profissional, deveriam pelo
prazo de um ano prestar atendimento em pequenos
municípios a título de residência médica, remunerados pelo poder público federal. Além dos benefícios
sociais, uma iniciativa com essas características em
muito ajudaria a construir pilares mais sólidos na formação ética e moral de cada pessoa envolvida, aproximando-a na prática do juramento de Hipócrates. É
difícil imaginar a supremacia da ética quando só o império do mercado prevalece.
Construir um Brasil novo não é esperar apenas
a ação do Estado, este visivelmente desmontado e
necessitando de uma nova configuração. Exige-se
ousadia por parte dos cidadãos, dos empresários e
dos profissionais de todas as áreas. A reafirmação de
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privilégios a todo custo é contraditória com o futuro
que a sociedade reclama.
Os médicos brasileiros, historicamente atuando
na fronteira de nossa cidadania, têm muito o que fazer
pelo Brasil.

Durante o discurso do Sr. Roberto Freire, o Sr. Tião Viana, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocíno, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao eminente Senador Ramez Tebet, por cessão do Senador Tião Viana.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero hoje me
ocupar de um assunto muito importante para Campo
Grande, capital do Estado de Mato Grosso do Sul,
para o próprio Estado e, acredito, para o Brasil.
Ninguém ignora o que representa o transporte
ferroviário para o progresso de um país. As maiores
potências do mundo não se descuraram de zelar pelo
transporte ferroviário. Em países do Primeiro Mundo
só se transporta pelas rodovias excepcionalmente, a
regra é o transporte ferroviário em razão de seu custo
mais baixo e, conseqüentemente, pela maior competitividade que traz para a mercadoria.
O Brasil, de alguns anos para cá, vem sofrendo
com o seu parque ferroviário, pois o pouco que tínhamos está praticamente sucateado.
Todavia, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
já compareci à tribuna do Senado para enaltecer, por
exemplo, a construção da Ferronorte, que é uma estrada de ferro de iniciativa privada e que mostra o espírito empreendedor do empresariado brasileiro, com
ajuda, naturalmente, do Governo Federal. Temos,
portanto, a Ferronorte a se contrapor a esse sucateamento das nossas ferrovias.
Mas entre as ferrovias dilapidadas, para amargura e tristeza dos sul-mato-grossenses, está a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, no percurso de Bauru,
no Estado de São Paulo, até Corumbá, no meu Estado.
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem o seu
progresso, o seu desenvolvimento, a sua grandeza a
inúmeros fatores, mas, sem dúvida nenhuma, foram
os trilhos da Noroeste do Brasil que alavancaram o
desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e de
Mato Grosso do Sul. Diria até, Sr. Presidente, que a
vida da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil é a vida
do Estado.
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A história de Mato Grosso do Sul é uma história
que não se escreve se não se deixar escrita e bem patenteada a história da Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil, que teve um papel importantíssimo, pois não
só transportou riquezas e mercadorias, mas que para
nós, de Mato Grosso do Sul, Sr. Presidente e Srªs e
Srs. Senadores, é também o retrato da saudade, porque cortava o Pantanal sul-mato-grossense. O trem
do Pantanal transportava os passageiros; a população mais pobre do Estado e também a classe média
do meu Estado, aqueles que necessitavam ir para outras unidades da Federação, serviam-se do trem de
passageiros da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil.
Eu mesmo, Sr. Presidente, quantas e quantas vezes
não usei o trem de passageiros da Noroeste do Brasil – não havia outro meio de transporte, era só esse
que existia – para partir do meu torrão natal, da minha cidade de Três Lagoas, e ir para o Estado de São
Paulo e, depois, para o Rio de Janeiro a fim de cursar
uma faculdade. Assim fiz eu; assim fizeram outros,
advogados, médicos, engenheiros, no campo intelectual, no campo cultural; assim fizeram, no campo
comercial, os imigrantes árabes, os imigrantes japoneses, os italianos, que ajudaram toda essa corrente
migratória, contribuindo para o progresso, a grandeza do hoje Estado do Mato Grosso do Sul.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na onda
de privatizações ocorridas neste País, por concessão, foi privatizado o trecho da Rede Ferroviária Federal, esse percurso a que me referi, de Bauru a Corumbá, portanto, a Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil. A vencedora foi a firma norte-americana Novoeste. Nasceu, assim, a esperança de uma Noroeste do Brasil mais forte; nasceu, assim, a esperança
de recuperação dessa ferrovia, que trouxe tanto orgulho a Mato Grosso, a Mato Grosso do Sul e ao Brasil.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
essa foi mais uma das privatizações fracassadas no
território brasileiro. O que aconteceu é que acabaram
de sucatear a Noroeste do Brasil, acabaram com o
trem de passageiros, os vagões estão praticamente
apodrecendo no meu Estado, e raramente se vê,
hoje, um comboio da estrada de ferro cortando os trilhos e passando pelas cidades do Estado de São Paulo e de Mato Grosso do Sul. A Novoeste não fez
nada, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, absolutamente nada. E não assistimos nenhuma providência governamental para se exigir o cumprimento do
contrato por parte da Novoeste, porque se a Noroeste
do Brasil foi privatizada, ela o foi, com toda a certeza,
para oferecer melhores condições de transporte, para
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ser melhorada. O objetivo da privatização, segundo
foi decantado em prosa e verso, seria a modernização dessa importante via férrea do nosso País. No entanto, isso deu no seu sucateamento, como acabei de
me referir.
E assim, dentro desse quadro, é que venho à
esta tribuna para fazer este protesto veemente e para
exigir, por parte das autoridades, que a Novoeste
cumpra com as suas obrigações contratuais, que não
deixe perecer aquilo que tem valor econômico e, mais
do que isso, tem valor histórico, porque pertence à
memória do meu Estado.
São as estações da Noroeste do Brasil que ainda fazem os nossos corações palpitarem; são conjuntos habitacionais construídos ao longo das ferrovias,
que deveriam ser entregues aos seus moradores e
até hoje não se tem uma solução para esses conjuntos habitacionais. Os seus moradores ainda estão a
espera de uma solução. Não sabem o que fazer. Ora
dizem que terão prioridade na compra, ora dizem até
que serão despejados.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Permite-me
V. Exª um aparte, Senador Ramez Tebet?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Vou
conceder um aparte a V. Exª, Senador Romeu
Tuma, mas quero antes dizer que as oficinas da Noroeste do Brasil, hoje, estão praticamente abandonadas. É o patrimônio nacional que está sendo dilapidado.
É isso que quero dizer ao Senado da República. É sobre isso que o Governo Federal precisa tomar providências, porque não é possível esta situação: entregar um patrimônio e vê-lo sendo destruído.
Mas também quero falar sobre um fato auspicioso, Sr. Presidente. Antes de relatá-lo, no entanto, quero conceder um aparte ao eminente Senador Romeu
Tuma.
O Sr. Romeu Tuma (PFL – SP) – Queria cumprimentá-lo não só pelo entusiasmo com que se refere ao seu Estado, mas também por trazer a este
plenário um assunto altamente importante. O próprio Presidente da República, por meio do Ministério dos Transportes, na apresentação dos trabalhos e investimentos, está sempre estimulando o
transporte intermodal e dentro do Estado de V. Exª
haveria os três, o que baratearia o transporte das
safras, já que o Estado do Mato Grosso do Sul, hoje, é
um dos principais desenvolvimentistas na área da agricultura.Lembro aqui e faço uma homenagem à luta incansá-
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vel de V. Exª pela construção da ponte da Ferronorte.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Luta
que travei com V. Exª
O SR. Romeu Tuma (PFL – SP) – E V. Exª
esteve sempre atento – inclusive fomos, algumas
vezes, ao Ministério – à importância do retorno do
transporte primitivo, depois da carroça e da charrete. Quando temos a oportunidade de viajar para o
exterior, verificamos o quanto se investe no transporte ferroviário na Europa, nos Estados Unidos e
no Japão. É de primeira linha, é o transporte principal, utilizado pela população com uma freqüência
inestimável. E, no Brasil, tudo se deteriorou. No meu
Estado, as estradas bauruense, paulista, todas
aquelas que quando jovens por ela transitávamos,
por meio da ferrovia, estão abandonadas. Alguns
prefeitos do interior têm externado o desejo de se
apoderar daqueles armazéns do antigo IBC e de
tantos outros que se estão perdendo. O SPU não
consegue leiloá-los, porque, infelizmente, não há
uma devoção de que aquilo tem que ser vendido
para que haja uma recuperação urbana. Antigamente, até o trilho passava no centro da cidade;
hoje, a população não tem saudades nem das estações, que estão totalmente abandonadas, deterioradas, cobertas por plantas, sendo impossível
chegar até elas. No entanto, essas estações poderiam ser recuperadas, tornarem-se pontos turísticos, gerando alguma renda para o Município ou
para o Estado. Então, o que V. Exª está fazendo é
um sacerdócio. Devemo-nos unir e lutar para que
haja realmente investimentos na recuperação das
ferrovias. Em São Paulo, algumas foram privatizadas, mas já percebo a agonia daqueles que as
compraram, pois têm problema de bitola, de vagões praticamente abandonados, além do fato de a
fábrica de vagões em São Paulo ter falido. O transporte rodoviário tornou-se prioridade; no entanto,
se ele se intercalasse com o ferroviário e com o hidroviário, teríamos, sem dúvida alguma, um barateamento muito grande do transporte da produção
agrícola. Parabéns, Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador Romeu Tuma, V. Exª constatará o quão importante foi o seu depoimento.
Não estou nesta tribuna falando sozinho; estou
representando a sociedade do meu Estado, porque
os prefeitos das cidades paulistas têm o mesmo desejo dos prefeitos do Estado do Mato Grosso do
Sul: eles querem a ferrovia, que cortam a cidade, é
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bem verdade. E aí vou entrar num fato auspicioso,
Senador Romeu Tuma, mas o seu depoimento é extremamente valioso para nós, porque, apesar dos
trilhos cortarem os centros de importantes cidades
de São Paulo e de Mato Grosso do Sul, eles sempre
foram considerados de muita importância para o
nosso desenvolvimento. Ninguém se conforma com
a deteriorização das gares, das estações e das oficinas, que são um grande patrimônio econômico, histórico e cultural. Mas sabe qual é o fato auspicioso?
É que, diante desse quadro, quem sai na frente é a
capital do meu Estado, é o Prefeito de Campo Grande, André Puccionell, que está transformando em
realidade o sonho de muitos campo-grandenses que
querem a ferrovia, mas que não se conformam que
os trilhos passem no centro de Campo Grande, ceifando vidas, matando pessoas. A cada ano, famílias
e famílias são enlutadas pelas travessia do trem no
centro, no coração da capital do meu Estado. E V.
Exª conhece essa travessia, porque, ao meu lado,
sentiu o problema, quando de uma de suas visitas
ao Mato Grosso do Sul.
Pois bem, a Prefeitura de Campo Grande, com a
ajuda do Governo Federal, é verdade, com a ajuda do
Ministério dos Transportes, sim senhor, audaciosamente, corajosamente, está fazendo com que esse
sonho se transforme em realidade.
E no dia 12 do corrente mês, numa sexta-feira,
na estação da Noroeste do Brasil, em Campo Grande, a classe política do meu Estado, liderada pelo
Prefeito da capital, pediu que aquele valor histórico,
que aquela estação ferroviária fosse entregue à administração do Município para fazer parte da memória da capital de Mato Grosso do Sul.
Naquele momento, o Prefeito dava uma ordem de serviços, Sr. Presidente, Srs. Senadores.
Como um prefeito consegue isso? Naturalmente,
porque é bom administrador, porque é competente.
Ele assinou uma ordem de serviço para um novo
traçado do anel ferroviário, que terá 36 quilômetros
de extensão, iniciando-se numa estação denominada Lagoa Rica – local onde existe uma lagoa muito
bonita que serve ao turismo, na saída para Três
Lagoas, minha cidade – e vai até a estação de
Indu-Brasil, nas proximidades do núcleo industrial
da capital do Estado.
Serão construídas três pontes ferroviárias, num
total de 200 metros, rompendo córregos e rios, no afã
de tirar os trilhos da Noroeste do Brasil de onde estão
e fazendo um desafio que está unindo os
sul-mato-grossenses, porque não está-se retirando
os trilhos só por retirar. Naturalmente, as vidas huma-
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nas são importantes, mas os trilhos estão sendo retirados para modernizar o transporte ferroviário. Nós,
do Mato Grosso do Sul, ainda temos esperança de recuperar nossa estrada de ferro, que haverá de ressurgir – se o Governo Federal pressionar os concessionários – de forma mais moderna, a serviço do transporte de cargas e de passageiros.
O contorno ferroviário, lançado pelo prefeito de
Campo Grande e que permite que a cidade tenha um
trânsito mais seguro, é uma das obras mais complexas já realizadas na capital do meu Estado. Acredito
até que ela tenha uma importância quase igual ao antigo traçado executado em 1914 pela estrada de ferro
Noroeste do Brasil.
A cidade cresceu e os trilhos foram cercados
por dezenas de bairros, por milhares e milhares de
habitantes. Portanto, a cidade sente a necessidade
de que os trilhos sejam deslocados para local mais
distante. Assim, a administração municipal, com ajuda do Governo Federal, deu ordem de serviço a partir do dia 12 de novembro, no próprio pátio da estrada de ferro Noroeste do Brasil. Isso foi fruto do trabalho da bancada federal, da perseverança do prefeito André Puccionelli, que manteve contatos com o
Ministro Eliseu Padilha e com a bancada federal,
que alocou recursos das emendas coletivas para
propiciar a execução dessa obra. Dessa forma, o
sonho de muitos pôde ser realizado, com a esperança – reafirmo –, de que a Noroeste do Brasil possa
ser a estrada que já foi anteriormente.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senador
Ramez Tebet, V. Exª me permite um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Com
muito prazer, Senador Alberto Silva.
O Sr. Alberto Silva (PMDB – PI) – Senador
Ramez Tebet, do meu gabinete ouvi o discurso que
V. Exª oportunamente faz nesta Casa sobre o problema dos trilhos da Noroeste que passam por dentro da capital do seu Estado. Quero lembrar que na
capital do Piauí, Teresina, os trilhos também foram
engolidos pela cidade. Quando eu era Presidente da
Empresa Brasileira de Transporte Urbano e, posteriormente, Governador, fizemos um trabalho de rebaixamento dos trilhos, que atravessaram toda a cidade sem serem retirados do lugar e sem desviarmos
o tráfico um dia sequer. Coloco-me à disposição do
prefeito de Campo Grande para, com ele, fazer uma
visita a Teresina. S. Exª poderia conhecer o trabalho
que lá realizamos. Quem sabe a conjugação de esforços da engenharia que lá foi feita não ajudaria o
nobre Senador e seus pares a resolver o problema
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de Campo Grande. Estou à inteira disposição de V.
Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Senador
Alberto Silva, o prefeito de Campo Grande é muito inteligente para recusar uma oferta de V. Exª, que tem
um grande tino administrativo. Com toda a certeza,
não só eu como o prefeito aceitamos de bom grado o
convite para essa visita. Na oportunidade, poderá
haver uma troca de idéias entre o Piauí e Mato Grosso do Sul, entre V. Exª e o prefeito de Campo Grande,
a respeito desse meio de transporte, que é importantíssimo. O transporte ferroviário, que é importantíssimo, já é tão utilizado no Brasil, e agora está sendo
destruído.
Como podemos nos conformar com uma situação dessas? Não posso aceitar. Eu, quando estudante de calças curtas, aos 11 anos de idade, por falta de
colégios, fui mandado por meu pai, de trem da Noroeste do Brasil, com auxílio do condutor, para a cidade
de Lins no Estado de São Paulo, para estudar num internato. Foi através dos trilhos da Noroeste do Brasil
que saíamos, aqueles que tinham condições, a classe
média, do Mato Grosso do Sul para estudar em outro
Estado. Meu pai, um modesto comerciante da quarta
cidade do Estado, com um sacrifício enorme, mandava seus filhos estudar fora, através da Noroeste do
Brasil. Assim também acontecia coma a maioria dos
profissionais liberais do meu Estado que têm a minha
idade: todos eles viajaram pela Noroeste do Brasil.
Os imigrantes, árabes, italianos, japoneses,
chegavam a Mato Grosso do Sul pelos trilhos da Noroeste do Brasil, cruzando o Rio Paraná, na fronteira
do meu Estado de Mato Grosso do Sul e do Estado
de São Paulo, entre a minha cidade de Três Lagoas e
o Município de Alfredo Castilho em São Paulo. São
mil e duzentos quilômetros numa ponte, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ponte Francisco Sá, que
corta o rio Paraná e que ninguém conseguiu destruir.
Ponte feita de aço, aço que veio da Suécia. Em 1914
ela foi construída. É uma verdadeira obra de engenharia que permanece ali, à espera de que os trens
voltem a passar por ela com uma freqüência maior.
Hoje o que passa por essa ponte são vagões praticamente destruídos. Forma-se um comboio de cem vagões inteiramente ultrapassados, tocados por duas
locomotivas, como presenciei outro dia, a passos de
tartaruga, cortando o centro da cidade, ameaçando
vidas humanas.
Então, essa obra do Prefeito de Campo Grande,
além de ser uma obra de engenharia, tem conteúdo
humanitário. A cidade exigia que ele fizesse esse tra-
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balho, cujo início se deu a partir de sexta-feira. São
quase dois milhões de reais na primeira etapa dessa
obra que vai custar cinqüenta milhões. Essa ora mereceu emendas de Bancada: oito Deputados Federais
e três Senadores, os onze Parlamentares, unidos,
apresentaram essas emendas, porque essa obra é
necessária. O progresso da capital do Estado exige a
sua realização. Volto a afirmar que mais do que a realização dessa obra, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, está-se exigindo a modernização da estrada
de ferro.

lhos do centro da Noroeste do Brasil. A retirada dos
trilhos do centro de Campo Grande não significa
acabar com a estrada de ferro; significa esperança
de que ela ressurja, porque hoje ela está praticamente inexistente.

Peço permissão a V. Exª para concluir meu
pronunciamento, porque não posso terminá-lo sem
falar no Trem do Pantanal. É a coisa mais bela do
mundo o pantanal sul-mato-grossense e mato-grossense; é patrimônio da Humanidade. Está
aqui o ilustre representante de Mato Grosso, Estado
irmão do meu, que sabe o que representa o Pantanal para as nossas comunidades. Portanto, esse
trem precisa voltar a funcionar; é uma exigência do
turismo, do ecoturismo no país e no mundo. A população do Mato Grosso do Sul tem a obrigação de
exigir o Trem do Pantanal – e irá fazê-lo. Vi o empenho e o compromisso da Bancada Federal a uma só
voz, unindo-se aos anseios da população do meu
Estado para que esse sonho se concretize.

Quero agradecer a V. Exª pela tolerância, Sr.
Presidente. Ao mesmo tempo, convoco esta Casa
para essa luta, que pode parecer só de Mato Grosso do Sul, mas tenho certeza de que é uma luta dos
brasileiros. Temos que verificar como andam essas
concessões desastrosas que houve por aí. Precisamos que começar a realizar, porque há outras estradas de ferro a serem construídas neste País, cujos
representantes naturalmente dos respectivos Estados já usaram desta tribuna e usarão outras vezes,
quantas forem necessárias, para que o transporte
ferroviário seja valorizado.

Não quero encerrar sem dizer que as coisas
são assim: quando se arruma de um lado, desarruma-se do outro. Veja que temos a Ferronorte – mencionei-a há pouco –, com dois trechos já inaugurados, que vai sair de Cuiabá. Foi um antigo Senador
que veio aqui para lutar por isso, o Senador Vicente
Vuolo. Ele sonhou e, depois, a iniciativa privada,
com a ajuda do Governo, a realizou. Portanto, está
sendo construída a Ferronorte, e está em funcionamento a hidrovia Tietê-Paraná. Estamos tendo, então, o sonho de ver um transporte rápido e eficiente
nas águas do rio Paraguai, sem agressão alguma
ao meio ambiente.
Temos todas as condições, no Estado, para ter
um transporte intermodal. Aquilo que tivemos em
primeiro lugar, aquilo que constituiu a história de
Mato Grosso e Mato Grosso do Sul está destruído;
uma concessão acabou de liquidar com o pouco
que já existia. Urge daqui fazer o reclamo daquilo
que foi destruído e exigir que se tomem providências. Por outro lado, vale a pena comemorar a administração municipal de Campo Grande, vale festejar
o feito, a audácia; vale festejar quem acredita, quem
tem fé, quem soube convocar, quem soube unir a
classe política para a realização da retirada dos tri-

Sr. Presidente, Srs. Senadores, temos a responsabilidade de zelar pelo patrimônio cultural, histórico, preservar as casas, as estações, os museus.
Trata-se de verdadeiras peças de museu, que não
podem ser destruídas impunemente. Precisamos
preservá-las.

Fiz uso da palavra lá, que foi uma palavra de
saudade, de tributo ao ferroviário da Noroeste do
Brasil.
Agradeço a V. Exª pela tolerância e aos Colegas
pela atenção que me dispensaram neste breve pronunciamento.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem,
como Líder do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra a V. Exª por 5 minutos, como Líder.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador) – Sr. Presidente, Srs. Senadores, ocupo esta tribuna na tarde de hoje para,
com grande orgulho, anunciar a esta Casa que um
profissional da área médica do Brasil, mais especificamente uma médica, a Drª Lúcia Viladino Braga, está recebendo, nesta tarde, na Universidade
de Reins, na França, o título de doutora honoris
causa, título esse que só é concedido a cada 50
anos.
Faço esse registro e presto uma homenagem
de reconhecimento à casa onde a Drª Lúcia Viladino
Braga vem prestando seus serviços, uma casa que
atende ao Brasil inteiro, com tamanha competência,
de forma tão específica e reconhecida, que tem entre

NOVEMBRO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

nós, os Parlamentares brasileiros, os Senadores, o
mais profundo reconhecimento – particularmente de
Tocantins. Tenho certeza de que todos os brasileiros
têm no Hospital Sarah Kubitschek, na Rede Sarah,
um centro de excelência e, acima de tudo, de esperança na recuperação, dado o grau de qualidade do
serviço prestado naquela casa, citada mundialmente
como um hospital de referência.
Sr. Presidente, em nome da Liderança do PFL,
testemunho o nosso reconhecimento, porque 925 mil
pacientes foram atendidos em 1998 e 743 mil pacientes, em 1997. Houve, portanto, um aumento nos atendimentos superior a 24%. Os feitos, as realizações, os
atendimentos, as curas, as recuperações, as reabilitações, o apoio prestado pela Rede Sarah ao povo
brasileiro tem merecido do Orçamento da União também o seu reconhecimento.
Em uma correspondência que recebi, na condição de Senador do meu Estado, como se fosse numa
prestação de contas, o Dr. Aloysio Campos da Paz,
brasileiro, conhecido e reconhecido pela Nação brasileira, faz questão de dizer que ninguém paga à altura
os serviços prestados pela Rede Sarah. O povo brasileiro, por intermédio de seus representantes e do
Orçamento da União, reconhece na Rede Sarah uma
entidade de extrema importância.
O título de Doutor Honoris Causa concedido à
Drª Lúcia Willadino Braga é um reconhecimento aos
serviços prestados a milhares de pacientes, muitos
de nosso Estado, de Tocantins, que constantemente
procuram a Rede na esperança de progresso.
Em nome do Partido da Frente Liberal, presto
nossa solidariedade e nosso reconhecimento e parabenizo a equipe de profissionais da Rede Sarah,
especialmente o Dr. Aloysio Campos da Paz Júnior
e a Drª Lúcia Willadino Braga, que, desde a década
de 70, desenvolve pesquisas relacionadas à função
cerebral, área delicada e extremamente importante
para a recuperação de pacientes.
Era o registro que gostaria de fazer pela liderança do PFL, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Pedro Simon, por cessão do Senador Lúcio Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, farei,
nesta tarde, breves considerações sobre a violência
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urbana, questão já tão discutida nesta Casa, no Congresso Nacional e na própria sociedade.
O quadro atual é verdadeiramente estarrecedor. A escalada da violência atinge níveis nunca
dantes alcançados, a preocupar sobremodo o cidadão brasileiro. Homens e mulheres de todas as idades estão sentindo-se privados de algo consagrado
na Constituição: o direito de ir e vir com tranqüilidade, com a convicção de que sai da sua casa e chega
ao trabalho preservando a sua integridade física, de
ver as crianças e os jovens saindo dos lares e buscando a escola ou mesmo um local de entretenimento. Mas é grande a preocupação dos pais ao saberem que a vida fora dos seus lares está cada vez
mais selvagem, mais brutal e que o crime está-se
banalizando.
Hoje os assaltos acontecem não só na calada
da noite, mas à luz do sol, em pleno dia, os assaltos e
as agressões físicas estão-se repetindo nos quatro
quadrantes do País. Assalta-se por banalidades. Roubam futilidades. Muitas vezes, o assaltante não se
conforma apenas em surrupiar o bem material, mas,
além de roubar, demonstra requintes de crueldade,
invariavelmente machucando, judiando, quando não
matando as suas vítimas.
Lembro-me de um caso recente que me chocou
bastante. Um jovem empresário, de aproximadamente 30 anos, dirigia, com sua família, uma padaria na
Ceilândia e foi assaltado seis vezes. Deve-se dar ao
cidadão o direito a ele consagrado pela Constituição,
um dever do Estado: segurança. Ele foi assaltado seis
vezes. Levaram valores relativamente insignificantes,
féria do dia de trabalho. Ele, sua esposa e sua família
eram os trabalhadores efetivos do estabelecimento
comercial. No sétimo assalto, Sr. Presidente, ele foi
brutalmente assassinado na frente da sua esposa,
que estava no caixa da padaria, e de um filho de seis
anos de idade.
Cenas como essa têm-se repetido Brasil afora.
Os ônibus e os estabelecimentos financeiros e comerciais têm sido assaltados. É claro que há problemas estruturais. É claro que a situação econômica do
País, agravada com a redução de empregos, acaba
contribuindo de forma indireta para que a criminalidade cresça. Mas, na verdade, uma questão estrutural,
individual leva a pessoa às vezes acuada a praticar
delitos dessa natureza.
Entendo ser suficiente a legislação existente.
Ela não é a culpada dessa agressividade que toma
conta da sociedade brasileira particularmente. Precisa ser aprimorada, modificada, mas não é a culpada.
Não podemos a ela imputar a responsabilidade pela
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escalada da violência no País. O aparelho repressor,
Sr. Presidente, sente dificuldades em exercitar as
suas obrigações. Via de regra, a Polícia brasileira, subaparelhada, pouco equipada, seguramente está a
requerer atualização do seu treinamento, já que o
mundo, globalizando, moderniza-se em todas as atividades. As atividades criminais também têm avançado
e criado situações de sofisticação tamanha, que é
preciso que o aparelho repressor também acompanhe os níveis de sofisticação, principalmente do crime
organizado.
As prisões superlotadas, Sr. Presidente, denotam também falha grande no aparelho repressor.
Estamos assistindo não só a criminosos recidivos, reincidentes, mas também à juventude, estimulada, às
vezes, por fatores diversos, praticando algumas infrações, delitos, crimes, sendo levada, de forma
sub-humana, a uma prisão superlotada, que não tem
quaisquer condições de receber o exorbitante número de pessoas para lá direcionadas. Brutalizam-se as
pessoas nessa convivência desumana lá existente, o
que dificulta uma das responsabilidades e deveres do
Estado, que é a de tentar, pelo menos, recuperar o cidadão.
Imagino que essa situação precisa ser repensada. Não é possível que permaneçamos com a criminalidade crescendo e que o aparelho repressor não
se atualize, que nossas prisões não sejam ampliadas
e que a elas não seja dado tratamento atualizado, moderno. Imagino, inclusive, Sr. Presidente, que é um
custo elevado para a sociedade. A manutenção desses infratores, desses criminosos também precisa ser
repensada. Por que não estabelecer condição para
que o prisioneiro trabalhe e possibilidades para que
aqueles que não são reincidentes e têm índoles que
permitam recuperação tenham como estímulo a redução da pena por dia trabalhado? Já que o aparelho
estatal tem dificuldades para dar consecução a tantas
obras sob sua responsabilidade, na área da educação, da saúde e até da construção, por que não empregar essa mão-de-obra que só está dando problema e aumentando os gastos e o endividamento da
União? Acredito que isso precisa ser repensado, para
que possamos contribuir para a recuperação do cidadão, fazendo com que ele trabalhe. Já dizia um dito
popular que “cabeça vazia é oficina do demônio”. Seguramente, o fato de um cidadão que praticou uma infração e que se julga um injustiçado da sociedade ir à
prisão em uma condição de subvida e ficar o dia e a
noite inteira ocioso, sem fazer nada, só permite que
em seu pensamento grasse todo o tipo de sentimento
de revolta, que certamente fará com que pense cada
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vez mais em aperfeiçoar-se na criminalidade, em brutalizar suas ações contra a sociedade. Ele sairá da
prisão com vontade de praticar mais atos desumanos,
mais atrocidades e mais crimes.
É possível, Sr. Presidente, que isso tenha solução! É essa reflexão que queria trazer, já que a observância da escalada da violência nos preocupa muito.
E vários fatores contribuem para isso. Veja, por exemplo, a televisão brasileira, os filmes que são aqui
transmitidos em qualquer hora, sem limitação de horário, estimulando a nossa juventude a brutalidades,
assassinatos, integração em crimes organizados.
Isso nos deixa extremamente preocupados. Um verdadeiro lixo é vendido à população por meio da televisão e do cinema – principalmente filmes estrangeiros
–, como se fossem as violências urbanas mostradas o
padrão da convivência social desses países. Na verdade, sabemos que não o são. Por que vender esse
lixo aqui, ensinando-se a prática de crimes hediondos
em nosso meio? Veja a repercussão dos crimes ocorridos entre a juventude nas escolas. Ensina-se como
fazer ou como aprimorar.
Então, é preciso que pensemos bastante. Por
essa razão, nesta tarde, trago essa preocupação a todos os Pares, para que nos debrucemos sobre o assunto. É dever de todos nós, como cidadãos e, principalmente, como representantes da sociedade, resguardar a tranqüilidade da família brasileira e preservar a integridade física do cidadão.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Gilberto
Miranda, por cessão do Senador Mozarildo Cavalcanti. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Maguito Vilela.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra. (Pausa.) S. Exª declina da inscrição.
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, estou apresentando hoje um projeto de lei a respeito do qual
pretendo traçar, agora, alguns comentários. Este
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de desenvolvimento econômico que impliquem a geração de empregos no País”.

ano já apresentei mais de dez e sobre nenhum deles teci qualquer consideração, mas o farei sobre
este, um projeto em relação ao qual tenho um carinho especial.
Há muitos anos, preocupam-me o funcionamento e a adequação – ou inadequação – crescente do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social, uma instituição sobre a qual digo, desde que
se começou a falar em privatização, que deveria ser
privatizada em primeiro lugar, privatizando-se o privatizador, o doador de recursos ao capital nacional e
principalmente ao capital estrangeiro, com uma vocação fantástica para a dilapidação e entrega de recursos no sentido não apenas dessa privatização, mas
da desnacionalização do patrimônio nacional.

É que o BNDES, entre as suas múltiplas distorções, ao invés de servir como órgão capaz de criar e
de fomentar a atividade produtiva e aumentar o número de empregos no País, faz justamente o contrário: toma recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, retira recursos do social e os coloca no anti-social, a serviço do desemprego e, portanto, não
apenas do “financiamento de investimentos”. A serviço de investidores que não vêm colocar sequer
uma pedra fundamental neste País, não vêm gerar
um emprego, mas apenas comprar ações, transferindo patrimônio já existente, financiado pelo BNDES.

Assim, o que pretendo é evitar parte dessas distorções. E, nesse sentido, é até um remédio modesto,
um remédio que sei não vai conseguir resolver o grande problema do BNDES. Delenda BNDES! BNDES
que deveria ser destruído ou privatizado, se alguém
desse por essa instituição um tostão furado; BNDES,
que foi criado no início dos anos 50, em 1952, para,
de início, financiar ferrovias – a que se referiu nesta
tarde o Senador Ramez Tebet com tanta elegância e
euforia – como também estradas e obras de infra-estrutura, a fim de preparar a casa para receber
aqui as indústrias automobilísticas, as indústrias de
duráveis, de eletrodomésticos, que deveriam ser acionadas por hidroelétricas financiadas em grande parte pelo BNDES.

Isso aconteceu em praticamente todas as empresas estatais, a começar pela Companhia Siderúrgica Nacional, passando pela Vale do Rio Doce e terminando, finalmente, agora, quando a Dr.ª Elena Landau, com a sua fúria entreguista, retira recursos do
BNDES e com eles financia os compradores de empresas estatais brasileiras e repassa esses recursos
até mesmo para estatais estrangeiras adquirirem as
ações sem acrescer nada, sem nenhuma obrigação,
adquirirem as ações das empresas estatais nacionais. Portanto, uma simples transferência patrimonial
sem acréscimo algum, sem investimento real nenhum, tudo financiado pela inconseqüência e pelo aspecto pernicioso, desnacionalizante que assumiu o
BNDES.

De modo que, então, a curto e longo prazos, o
BNDES, que teve como seu primeiro Presidente o
Senador, Deputado, Ministro e Imortal Roberto
Campos, antes de erguer o mais luxuoso prédio brasileiro no Triângulo das Bermudas, no Rio de Janeiro, já começava a mostrar a sua fauce, as suas garras: retirava recursos do Imposto de Renda e os canalizava para a concentração de renda que, então,
iniciava na sua caminhada desumana.

Assim sendo, os recursos do Pis/Pasep repassados ao BNDES, em decorrência do § 1º do art. 239
da Constituição Federal, deverão ser destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico
que impliquem a geração de empregos no País. O
que se pretende é algo transparente e de uma justiça
evidente: que os recursos do Fundo de Amparo aos
Trabalhadores sejam utilizados na formação e na ampliação de capital, mas que gerem pelo menos empregos para aqueles que geram a fonte desses recursos, os trabalhadores.

O que pretendo é alterar a Lei nº 7.998, de
1990, que regula o Programa de Atendimento ao
Seguro Desemprego, o Abono Salarial, institui o
Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, e dá outras providências.
Assim, a Lei nº 7.998 ficaria acrescida, de acordo com a minha proposta, do seguinte artigo:
“Art. 29 – Os recursos do PIS, Pasep,
repassados ao BNDES, em decorrência do
§1º do art. 239 da Constituição Federal, deverão ser destinados a financiar programas

“Os recursos referidos no caput deste
artigo não poderão ser utilizados em programas que envolvam apenas a transferência
de titularidade do capital da empresa nem
no financiamento das privatizações”.
De modo que fazemos essa tentativa justamente no sentido de dar um pouco de humanidade e de inteligência ao processo de abertura do Brasil ao capital estrangeiro.
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Há muito tempo estou convencido de que existem dois tipos de protecionismo: o burro, pelo qual optou o Brasil há muitos anos, e o inteligente, de que é
exemplo o Japão e sua economia. O protecionismo
alemão de List Friedrich, ao tempo de Bismarck, também foi um protecionismo inteligente. Entre outras coisas, o protecionismo alemão permitia, sempre que
alguém fosse à Alemanha e lá levasse um modelo industrial novo, registrá-lo como invenção sua e, portanto, explorar essa inovação em solo alemão. No Japão, a inteligência avançou no sentido de firmar o nacionalismo japonês, o protecionismo japonês, que se
ergueu contra os avanços e arreganhos dos Estados
Unidos, desde os tempos em que os navios norte-americanos, sob o comando do marechal Pitt, ali
aportaram, em 1863.
O Japão se fechou, e o governo japonês começou a transformar totalmente a sua estrutura feudal,
criando ali, à sombra do Estado, de sua proteção, o
que hoje se expressa no MITI, no Ministry of International Trade and Industry.
A burguesia japonesa mandou os japoneses estudarem e aprenderem a tecnologia na parte do mundo em que ela fosse mais desenvolvida. Pagou, a preço de ouro, aos técnicos estrangeiros para ensinarem
no Japão. Ao invés de fazer como o Brasil, que abriu a
porta para o capital estrangeiro, o Japão abriu a porta
para a tecnologia e os conhecimentos estrangeiros e
nacionalizou esses conhecimentos, dinamizando-os
em seu benefício.
Por isso, talvez, ao término da 2ª Guerra Mundial, em 1946, a renda per capita, no Japão, caiu a
US$136 apenas. No entanto, para abreviar os dados,
em 1983, a renda per capita dos japoneses, que partira de 168 dólares, atingia a norte-americana, de
US$23 mil e, agora, chega a US$37 mil.
É esse exemplo de nacionalismo que deveríamos ter seguido, e não desse nacionalismo burro, que
achata salários, retira recursos e os canaliza, com
taxa de juros protegida, com prazos favorecidos, para
que o capital estrangeiro apenas se transfira para cá,
sem trazer realmente recursos, capital produtivo, e,
aqui, usar e abusar das facilidades que o Brasil concede.
Então, pelo menos, que se ponha cobro, que se
limite um pouco isto que está ocorrendo. Ultimamente, o capitalismo desarvorado, mostrando o caminho...
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência suspende a sessão por cinco minutos, a
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fim de que o Serviço Médico possa prestar atendimento ao eminente Senador Lauro Campos.

(Suspensa a sessão às 17 horas e 4
minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e
9 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Declaro reaberta a sessão.
Concedo a palavra ao eminente Senador Moreira Mendes.
S. Exª dispõe de até 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sras e Srs Senadores, o crime organizado,
de que o narcotráfico é a pior espécie conhecida dentre as mais graves atividades ilegais, constitui um problema universal. Sem ser recente, não é tampouco
derivado da modernização da sociedade, como se
diz, ou da deterioração dos seus valores.
Na verdade, provém da magnitude adquirida
pelo poder internacionalizado da droga que, em sua
criminosa ação, movimenta um mercado de dezenas
de bilhões de dólares anualmente.
Beneficia-se, especialmente, da alta produtividade da cultura de coca, confirmada pela realidade
de que, podendo oferecer duas safras anuais, um
hectare plantado produz em média uma tonelada de
folhas, cento e vinte quilos de folhas produzem um
quilo de pasta de coca; dois quilos de pasta de coca
transformam-se em um quilo e duzentos gramas de
pasta de cocaína. Esse produto, ao final, corresponde a um quilo de cloridrato de cocaína de máxima
pureza.
Sabe-se que os amplos espaços territoriais
amazônicos, ocupando mais da metade da área do
País, vêm sendo cada vez mais utilizados, sobretudo
nos últimos tempos, como rota da droga destinada
aos consumidores dos Estados Unidos e da Europa.
Motivam tal escolha dos narcotraficantes diversas facilidades que encontram na área da maior bacia
hidrográfica do mundo, que abriga inumerável quantidade de pistas clandestinas para aviões, colaborando
para o êxito indesejável do tráfico, seja pela rapidez
da via aérea, seja pelo demorado caminho das águas,
que oculta, na sua amplitude, o movimento dos traficantes.
Esse é o campo onde o Departamento de Polícia Federal, em face de convênio celebrado entre a
União e o nosso Estado, nos termos da Lei nº
6.368/76, executa, sob a direção firme e edificante de
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Wilson Salles Damázio, Superintendente Regional do
Órgão, os trabalhos de prevenção e repressão do tráfico e do uso indevido de substâncias entorpecentes
ou que determinem dependência física ou psíquica.
O nosso Estado, porém, abrange a extensa área
de 243.044 quilômetros quadrados, apresentando
baixa densidade demográfica. Além disso, conta com
uma malha rodoviária reduzida e um sistema de
transporte fluvial precário.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª
permite-me um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Tem
a palavra V. Exª.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – V. Exª
está falando, e estou pensando; como é difícil a missão de combater o tráfico na amazônia, uma imensidão de florestas, de rios, de pistas clandestinas e
tudo o mais! Estou imaginando o tamanho dessa
missão. No Nordeste, terra fácil de ser esquadrinhada, há o polígono da maconha, onde os carros passam sob escolta; onde os juizes não querem ir trabalhar porque suas famílias sofrem ameaças; os
promotores, idem; até mesmo os delegados temem.
As Forças Armadas vão lá – como já foram algumas
vezes -, queimam toda a área e pouco tempo depois
tudo está replantado, muitas vezes usando subsídios governamentais. Tomam dinheiro para um fim e,
depois, usam-no para plantação da maconha. Se
numa terra de fácil acesso, em municípios povoados, constituídos, aparentemente organizados, eles
têm esse poder, imaginem num território grandioso
como o da Amazônia. A missão que V. Exª está
descrevendo é dificílima. Se não houver, de fato,
sincronização e apoiamento, a missão não terá êxito. Devemos louvar todas as maneiras sugeridas pelos que se propõem a esse combate, principalmente
na Amazônia, dada a sua imensidão e complexidade. Observo a dificuldade, com base em nosso Nordeste, onde o polígono da maconha tem-nos criado
problemas gigantescos. Desejo a esses heróis que
estão lutando neste front o maior sucesso possível.
Nós, como país, temos de proceder ao combate eficaz, sem o qual a nossa sociedade será sempre
menor. É uma missão mais do que necessária, porque normalmente quem paga por isso é a nossa juventude. Sabemos que os problemas causados pelo
uso do tóxico são inúmeros. Parabenizo V. Ex.ª por
trazer esse tema hoje ao plenário.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Agradeço-lhe o aparte, que vem ratificar o que eu disse a
princípio. Se os Governantes do Estado de V. Ex.ª,

37

que é densamente povoado, que dispõe de uma malha viária adequada e tem uma estrutura e um aparato
de segurança pública, policial e judicial à disposição,
sentem enormes dificuldades no combate a essa praga que se dissemina por todo o País e por todo o mundo, imagine como nós, amazônidas, nos sentimos impotentes diante desse desastre. Mas não podemos
perder as esperanças, e é por isso que estou nesta tribuna falando sobre este assunto. Devemos sempre
abordar esse tema e exigir dos nossos governantes
uma posição firme com relação ao combate de drogas.
Prossigo, Sr. Presidente.
Nessas condições, o tráfico de drogas prospera
numa via de mão dupla, obtendo lucros com a cocaína que sai dos países produtores, como o Peru, a Bolívia e a Colômbia, atravessa o território brasileiro, em
especial o Estado de Rondônia, e segue no rumo dos
grandes centros consumidores.
De modo inverso, saem do Brasil os produtos
químicos para a manipulação e purificação da cocaína, uma vez que aqueles países não os fabricam em
larga escala. Ademais, o tráfego aéreo no Estado é,
na prática, isento de controle e fiscalização dos radares, bem como das patrulhas de nossa Força Aérea. Por terra, a linha fronteiriça de 1.345 quilômetros
de Rondônia com a Bolívia, em plena selva amazônica, com seu grande número de rios e igarapés, também propicia a atuação, cada dia maior, dos traficantes de drogas, pela ausência quase completa de vigilância.
Não bastassem as dificuldades enfatizadas, o
combate ao tráfico de drogas vem sendo também
prejudicado pela falta de melhores condições de trabalho para a Polícia Federal, na forma de recursos financeiros, de pessoal e de equipamentos, capazes
de garantir ao órgão atuação mais intensiva e eficiente.
Compreende-se, assim, as razões de a droga
relacionar-se impunemente com inúmeras outras
ações criminosas, ignorando fronteiras, desestabilizando as atividades econômicas lícitas, desafiando a
segurança pública, prejudicando o processo de desenvolvimento e ameaçando até mesmo a soberania
das nações envolvidas.
Nesse terreno tão complexo quanto ameaçador,
o Departamento de Polícia Federal, a despeito da notória insuficiência dos relacionados recursos humanos, materiais e financeiros, manteve o combate permanente e prioritário ao narcotráfico.
Em 1998, conquanto faltassem investimentos
no setor, em todo o território nacional, foram apreen-
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didas mais de cinco toneladas de cocaína; 591 quilos
da pasta-base e destruídos 12 milhões de pés de maconha no chamado polígono da maconha.
Não se levou em conta, naturalmente, a participação dos policiais federais em outras apreensões,
como a de duas toneladas de cocaína, em outubro de
1995, na Holanda, e de 163 quilos, em novembro do
mesmo ano, no Uruguai. Desses números, a Polícia
Federal em nosso Estado teve uma participação correspondente a 5,47%, representativa de 286 quilos e
337 gramas de cocaína apreendida.
Cabe ressaltar, Sr. Presidente, ainda que evidente, o fato de que a atuação da Polícia Federal no
Estado de Rondônia e em toda a Região Amazônica
abrange várias outras atividades além do combate ao
tráfico de drogas. Estão sob sua competência a investigação e o combate aos crimes relacionados à transposição das fronteiras do País, dos quais um dos
mais significativos é o contrabando de diversos tipos
de mercadorias. A Polícia Federal tem desempenhado, ainda, importante papel na prevenção e na repressão de crimes contra a fauna e a flora, especialmente a exploração ilegal da madeira e a biopirataria.
Destaquemos, por fim, as ações que visam à proteção das reservas indígenas, consubstanciando-se na
retirada dos invasores de suas terras.
Em boa hora, portanto, o Departamento de Polícia Federal colaborou intensamente na elaboração do
Projeto Pró-Amazônia, objetivando ampliar e tornar
mais efetiva a presença policial na região, provendo os
meios para uma ação sistemática de combate ao narcotráfico, bem como para diversas outras ações desenvolvidas pelo órgão, todas elas relevantes para garantir a segurança e o desenvolvimento da região.
Refere-se essa adequada denominação ao
Contrato para Aquisição de Equipamentos celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República Francesa, lastreado no Acordo
de Parceria e de Cooperação em Matéria de Segurança Pública, de que trata o Projeto de Decreto Legislativo n.º 131, de 1997, já com parecer favorável,
ora sob apreciação da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional desta Casa.
De acordo com o Projeto, está prevista a criação
de novas Unidades Operacionais do Departamento
no Estado de Rondônia, assim como de toda a Amazônia, a fim de atender às localidades das áreas de
fronteira, como Abunã, Cabixi, Costa Marques e Pimenteira, bem como às cidades de Ariquemes, Campo Novo de Rondônia, Espigão do Oeste, Ji-Paraná e
Rolim de Moura.
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Nessas Unidades do nosso Estado, as disposições do projeto determinam a atuação de 18 delegados, 198 agentes, 18 escrivães e 9 papiloscopistas,
perfazendo o total de 243 policiais, um substancial reforço para o bom desempenho das tarefas deferidas à
Polícia Federal em Rondônia, considerando o seu
precário quadro, hoje existente, que não chega à casa
dos 80 a 100 policiais.
O Projeto Pró-Amazônia, que se vem somar a
outras iniciativas governamentais, tem como objetivo
fundamental também o melhoramento das condições
de trabalho da Polícia Federal na região da Amazônia
Legal.
É mais um dos instrumentos a contribuírem para
as ações requeridas pela Política Nacional Integrada,
naquela área, tendo por fim elevar a qualidade de vida
das suas populações, o crescimento econômico sustentável, o aproveitamento das potencialidades naturais e culturais, a internalização e melhor distribuição
da riqueza.
Quero ainda destacar a importância do papel a
ser desempenhado, pelo Sistema de Vigilância da
Amazônia – Sivam, no âmbito desta Política Integrada, fornecendo, com base nas mais modernas tecnologias, informações preciosas para orientar as ações
da Polícia Federal. O Sivam, cuja implantação se iniciou no ano passado, possibilitará, além do mapeamento das riquezas naturais da região, a identificação
de pistas e vôos clandestinos e de outras atividades
vinculadas ao crime organizado, já a partir do ano de
2002.
Segundo a proposta, a Polícia Federal, para
cumprir as funções constitucionais da Polícia Judiciária da União, deve ter ampliada, efetivada e solidificada a sua presença em todo o Território Nacional, mediante a criação de novas Unidades Operacionais e a
modernização das atualmente existentes, devendo
atuar de forma sistemática no combate ao crime organizado, de modo especial aos de contrabando e narcotráfico.
Está prevista, da mesma forma, a implantação
de meios de transporte aéreo, como aeronaves, helicópteros e ultraleves, e de transporte fluvial, marítimo
e terrestre, que levem em conta as peculiaridades geográficas, a natureza das missões e as diversidades
regionais. Sob esse aspecto, o sistema de transporte
da Polícia Federal deve acrescentar eficácia à execução das tarefas de policiamento e fiscalização, utilizando equipamentos que assegurem a perfeita mobilidade do efetivo policial.
Sr. Presidente, além disso devem ser consideradas as necessidades de cada Estado e as restri-

NOVEMBRO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ções da infra-estrutura da região e das suas condições físicas. Assim, é considerada a importância do
meio de transporte em relação a cada região de forma
a garantir, inclusive pela possibilidade do uso de armamento atualizado, eficaz vigilância dos rios, interceptação de embarcações suspeitas e plena execução das missões de patrulhamento.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – V. Exª permite-me um aparte?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Pois
não, Excelência.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Meu caro
Senador Moreira Mendes, V. Exª traz ao debate um
tema extremamente importante para o País como um
todo, mas especialmente para a nossa Região Amazônica, qual seja, a questão do reforço, da reestruturação da Polícia Federal e da necessidade de o Governo brasileiro agir de uma forma preventiva, ampliando a atuação do Poder Público, especificamente,
no caso do discurso de V. Exª, da Polícia Federal. Sem
dúvida nenhuma, o Projeto Pró-Amazônia é extremamente importante; é importante que se vote e que efetivamente se tenha logo alocados os recursos que
ajudarão a equipar a Polícia Federal. Eu gostaria de
lembrar, também, que, há poucos dias, o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso determinou a
ampliação do contingente da Polícia Federal por meio
de um concurso público, o qual propiciará, no mínimo,
mais 1000 contratações. Este é um fato auspicioso
para a nossa região, onde estamos vendo, a cada dia,
diminuir as condições de atuação da Polícia Federal.
O meu Estado, Roraima, por exemplo, que já chegou
a ter 61 agentes da Polícia Federal, em uma região de
fronteira extremamente complicada, hoje conta com
menos de 30 agentes no seu efetivo. Realmente, esse
efetivo não dá para cobrir as fronteiras, muito menos
todo o trabalho de combate ao narcotráfico, que hoje
infesta a Região Norte do Brasil. Portanto, gostaria de
somar-me a V. Exª, registrando até que tive a honra de
ser designado Relator do Orçamento para o ano 2000
nas áreas dos Ministérios da Defesa e da Justiça. Pretendo, como Relator – e farei um discurso nesta Casa
dentro de alguns dias -, buscar fórmulas para fortalecer não só o trabalho da Polícia Federal, por intermédio da alocação de recursos efetivos – pois não adianta a retórica sem que tenhamos ações concretas que
viabilizem a operacionalidade da Polícia Federal –,
mas também buscar recursos e discutir programas no
Ministério da Defesa, especialmente o fortalecimento
do Projeto Calha Norte, o fortalecimento e a implantação do Sivam, e também o fortalecimento do Sipam,
programa este que processará as informações vindas
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do primeiro, Sivam. Como tive a honra de ser designado Relator do Orçamento nas áreas de atuação desses dois Ministérios, que tratam especificamente da
questão da defesa e do combate ao crime, sem dúvida nenhuma, darei prioridade a essa ótica de fortalecimento da Polícia Federal, muito bem tratada por V.
Exª neste plenário, de vez que entendo ser questão
de extrema relevância para a nossa região. Temos
hoje problemas de fronteira e problemas de narcotráfico; temos hoje graves problemas a serem enfrentados na Região Amazônica. Sem dúvida nenhuma,
como seu discurso aponta para uma série de caminhos, quero me congratular com V. Exª. Meus parabéns.
O SR. MOREIRA MENDESA (PFL – RO) – Senador Romero Jucá, quero, agradecendo o aparte de
V. Ex.ª, que vem enriquecer a minha modesta contribuição nessa área, dizer que Rondônia não é muito
diferente de Roraima nessa questão da diminuição e
do esvaziamento do trabalho da Polícia Federal. Nós
tivemos casos lá, inclusive, de fechamento de delegacias.
É muito oportuna também, como lembrou V. Exª,
essa questão de que o trabalho da Polícia Federal
não se restringe apenas ao combate ao narcotráfico.
Nós temos problemas seriíssimos na Amazônia: o
problema das reservas indígenas binacionais; o problema, não reconhecido oficialmente, mas de que se
fala muito em toda a Amazônia, da infiltração de guerrilheiros oriundos da Colômbia e do Peru, situação a
que devemos todos ficar atentos. É, portanto, importantíssimo o reaparelhamento e o fortalecimento dos
órgãos de segurança na Região Amazônica, sobretudo da Polícia Federal.
Concluindo, Sr. Presidente, estas breves considerações, consigno que o Projeto Pró-Amazônia, ao
lado de outras gestões do Governo Federal, espera
reverter o quadro descrito, intensificando as ações da
Polícia Federal voltadas para o combate ao crime organizado, sobretudo no ramo do narcotráfico, servindo-se mais intensivamente de convênios com as polícias estaduais.
O Departamento de Polícia Federal bem merece que se transforme em realidade o cumprimento do
indigitado Acordo, pelo muito que vem realizando em
benefício da terra brasileira e, sobretudo, pelo crescimento dos seus encargos, na hora presente, pela
exacerbação da violência. Não é demasiada a repetição de que os policiais federais, cuja dedicação normalmente excede os deveres exigidos pelas profissões de risco, entregam-se diretamente às jornadas
de combate à criminalidade, sempre em defesa do ci-
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dadão e dos interesses nacionais. Nessas missões,
de qualquer dia e qualquer hora, realizadas muitas
vezes em lugar distante de seus lares, não lhes é oferecida sequer a primária garantia de retornar, com saúde e vida, ao ameno convívio familiar.
Sendo induvidoso que a iniciativa pode trazer
reais benefícios para a Administração do País e para
a população em geral, ela deve merecer o confiante
apoiamento de quantos, confrontados com a violência urbana e a expansão do tráfico de drogas, defendem incisivamente a melhoria das condições de segurança em que hoje vive a sociedade brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Concedo a palavra ao ilustre Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tenho tratado desta tribuna de uma questão que considero extremamente importante, que é a regularização fundiária
não só dos assentamentos do Incra, no Programa de
Reforma Agrária, mas também dos Estados e regiões
mais longínquas denominadas de fronteira, como é a
do Estado de V. Exªs., o Tocantins, como é a minha região, Roraima, como é a região do Senador Moreira
Mendes, Rondônia.
Debatendo essa questão no Ministério da Reforma Agrária e no Incra, nós, há algum tempo, temos
pleiteado a mudança das regras de titulação no Incra
e no Ministério da Reforma Agrária. Por que isso?
Porque há algum tempo, no ano passado, o Ministério
da Reforma Agrária e o Incra baixaram uma portaria
determinando que terras acima de cem hectares teriam seu processo de regulamentação sustados em
âmbito nacional – isso por conta de disputas de legalização que estavam ocorrendo no Estado principalmente do Paraná. Só que essa medida genérica causou um imenso prejuízo para os Estados em desenvolvimento, principalmente os do Norte e do Centro-Oeste, já que as propriedades de cem hectares
não são corriqueiras nessas regiões.
Ao longo do ano passado e deste ano, tenho me
batido junto ao Incra para que modifique essa regulamentação. O Ministro Raul Jungmann esteve em Roraima, recebeu da minha mão documento solicitando
essa mudança. Posteriormente, encaminhei ao Incra,
ao Presidente Nelson Borges, documentação e pleitos de Roraima também solicitando essa mudança e
vimos debatendo com o Governo Federal a necessidade desse ajuste.
Tenho a satisfação, hoje, Sr. Presidente, de vir
ao Plenário para registrar ofício que recebo do Presi-
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dente do Incra, Sr. Nelson Borges Gonçalves, comunicando a mudança das regras de titulação exatamente para possibilitar a regularização, nas regiões
Centro-Oeste, Norte e Nordeste, das propriedades
com mais de cem hectares.
Diz o Presidente do Incra:
“Senhor Senador,
Acuso recebimento do Ofício nº 166/99
– GSRJ, de 18 de agosto de 1999, no qual
solicita providências em regulamentar os
processos referentes às terras do Estado de
Roraima, objeto de discussão com lideranças rurais, e o Senhor Ministro Raul Jungmann, na oportunidade de sua visita à Boa
Vista/RR.
Por oportuno, informo que se trata de
regularização de terras acima de 100 hectares, e o assunto já foi amplamente discutido,
estando contemplado na nova Instrução
Normativa do Incra, a ser publicada.”
Portanto, o Presidente Nelson Borges informa,
por escrito, que a proibição de regularizar propriedades acima de 100 hectares está deixando de ser imposta à sociedade brasileira.
Volto a registrar, Sr. Presidente, a importância
dessa ação. Tínhamos somente no Estado de Roraima mais de mil processos paralisados, porque os
computadores do Incra não encaminhavam mais regularizações fundiárias acima de 100 hectares. Com
essa nova instrução normativa, retoma-se a titulação
não só em Roraima, mas nos Estados de fronteira do
País, principalmente de fronteira agrícola, de abertura
e de produção. Sem dúvida alguma, é a regularização
fundiária, é a titulação, é o documento da terra um documento imprescindível para que tenhamos a condição de ter uma política agrícola fortalecida por meio
de financiamentos e de ações concretas de construção de uma produção relevante para o País.
Portanto, quero aqui, no Plenário, hoje, agradecer ao Ministro Raul Jungmann, ao Presidente do
Incra, Nelson Borges, pela mudança da instrução normativa e o conseqüente atendimento do pleito que vai
regularizar propriedades acima de 100 hectares por
todo o País.
Gostaria de solicitar a V. Exª que fizesse parte
do meu pronunciamento este Ofício do Incra, de nº
863/99, comunicando-me os fatos – os quais acabei
de mencionar – que atenderão os produtores do nosso País.
Muito obrigado.
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DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ROMERO JUCÁ EM SEU
DISCURSO:
GABINETE DO MINISTRO DE ESTADO
EXTRAORDINÁRIO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA
OFÍCIO/INCRA/P/Nº 863/99
Brasília, 25 de outubro de 1999
Excelentíssimo Senhor
Senador Romero Jucá
Anexo II, Térreo – Gab. 12
Ala Sen. Felinto Müller
Senado Federal
70165-900 – Brasília – DF
Senhor Senador,
Acuso recebimento do Ofício nº 166/99 – GSRJ, de 18 de
agosto de 1999, no qual solicita providências em regulamentar os
processos referentes as terras do Estado de Roraíma, objeto de
discussão com lideranças rurais, e o Senhor Ministro Raul Jungmann, na oportunidade de sua visita à Boa Vista/RR.
Por oportuno, informo que trata-se de regularização de terras acima de 100 ha, e o assunto já foi amplamente discutido, estando contemplado na nova Instrução Normativa, a ser publicada.
Atenciosamente, – Nelson Borges Gonçalves – Presidente do Incra.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª será atendido na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Casildo Maldaner, por 20 minutos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, apesar
de todas as crises, é forte o dinamismo da economia
brasileira, contido às vezes, no entanto, por falta de infra-estrutura, seja em energia , seja em transporte. E
se a infra-estrutura de que carecemos pode, muitas
vezes, ser suprida por investimentos privados, ainda
cabe, assim mesmo, ao Poder Público, principalmente o Federal, papel importante na promoção do necessário planejamento, na preparação de licitações e
na alocação de verbas para elaboração dos respectivos projetos de engenharia.
É o caso do reforço da malha ferroviária em
Santa Catarina e, especificamente, da implantação
de um ramal oeste, estendendo-se do centro do Estado até a fronteira da Argentina. Trata-se de trecho de
cerca de 300 km, ligando Herval do Oeste, na região
de Joaçaba, a São Miguel do Oeste, de há muito reivindicado pelos catarinenses. É a chamada Ferrovia
do Frango – ou da Integração, como se queira –, que
atravessaria uma região do Estado onde se registra
forte produção avícola, entre outras atividades econô-
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micas. Uma região que inclui cidades como Joaçaba,
Concórdia, Chapecó, Xanxerê e tantas outras.
Santa Catarina é um exemplo do dinamismo da
economia brasileira. Meu Estado, com 3% da população do País, responde por 4% do seu PIB e por 6% de
suas exportações. Considerando o peso que tem o
custo do transporte nos preços finais das mercadorias, principalmente as de exportação, é fácil visualizar
o impacto positivo que teria a existência dessa alternativa ferroviária. A Ferrovia do Frango, ligando Herval do Oeste a São Miguel do Oeste, na fronteira com
a Argentina, se constituiria em importante corredor de
exportação e importação, integrando o oeste do Estado com o seu litoral, reforçando a infra-estrutura do
Mercosul, com efeitos benéficos dos dois lados da
fronteira, e aproximando-nos do Chile e do Oceano
Pacífico.
Nesse corredor ferroviário se transportariam
cargas como carnes e embutidos de aves e de suínos, farelos e óleo de soja, papel e celulose, tabaco,
têxteis, madeira beneficiada, móveis, produtos de cerâmica, motocompressores e motores elétricos. A
Ferrovia do Frango seria a extensão para Oeste de
uma rede que, hoje, cruza Santa Catarina duas vezes
no sentido norte-sul e inclui uma ligação ao importante porto de São Francisco do Sul, no litoral norte do
Estado.
Um estudo técnico preliminar já detectou o grande potencial que encerra o acréscimo desse ramal à
rede ferroviária de Santa Catarina e da Região Sul. O
investimento na nova ferrovia foi estimado em cerca
de US$400 milhões, incluídos aí construção, material
rodante, sinalização e telecomunicações, e terminais
de carga que promoveriam a articulação intermodal.
Naturalmente, um projeto de engenharia detalhado
se faz necessário e exige recursos e orientação do
Ministério dos Transportes. A construção e a operação ficariam por conta da iniciativa privada.
Sr. Presidente, nobres colegas, é bem conhecida a distorção existente no sistema de transportes do
Brasil, com presença excessiva das rodovias e participação modesta das ferrovias e hidrovias, muito mais
econômicas quando se trata de longas distâncias.
Essa tendência brasileira contraria o bom senso. Nos
Estados Unidos e Canadá, a participação das ferrovias é de cerca de 40% da carga transportada; no Brasil, ainda estamos na casa dos 20%. É sabido que o
transporte ferroviário polui muitíssimo menos o ar que
o feito por rodovia; gasta 3 a 5 vezes menos combustível; causa 50 vezes menos mortes por acidentes; ocupa entre 10 e 15 vezes menos espaço.
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A Ferrovia do Frango ou da Integração, como se
queira, não está incluída no Plano Plurianual enviado
pelo Governo ao Congresso. Essa é uma omissão lamentável, que o Legislativo ainda pode tentar corrigir.
E recebemos, graças a Deus, de antemão, a receptividade do Relator, o ilustre Deputado Renato Vianna,
quanto a propostas de inclusão no PPA dessa importante ferrovia.
Mas, independentemente disso, é possível fazer
avançar essa aspiração catarinense se, desde agora,
forem iniciados os estudos de viabilidade e o projeto
de engenharia detalhado, passos necessários para
colocar a concessão em licitação. O Ministério dos
Transportes poderia, ainda, optar por licitar a concessão de imediato e assegurar a construção da ferrovia,
estabelecendo como atribuição do proponente vencedor o detalhamento do projeto.
De parte de Santa Catarina, é preciso uma mobilização para destacar a importância dessa obra perante os operadores de ferrovias nacionais e internacionais. Mobilização que deve incluir não só o Governo Estadual, mas também cooperativas, sindicatos
patronais e de trabalhadores, federações comerciais
e industriais, empresas de transporte, de armazenagem, de navegação e tantos outros. Enfim, uma campanha para promover a credibilidade do projeto e o
apoio à sua concretização, garantindo acesso a recursos internos e do exterior.
Por fim, Sr. Presidente, nossa desvantagem, no
panorama mundial, quanto a custos de transporte,
prejudica a competitividade do produto nacional, aqui
dentro e lá fora. Devemos aproveitar qualquer oportunidade para reforçar a malha ferroviária brasileira. A
implantação da Ferrovia do Frango é o que nos trará
desenvolvimento, sinergia econômica e progresso social. É preciso projetá-la e construí-la.
Sr. Presidente, nobres colegas, faço no dia de
hoje essas considerações, porque entendo ser de
fundamental importância essa proposta. Ela já existe
no Porto de São Francisco, saindo do Atlântico, do litoral catarinense, até Juaçaba, mais precisamente
Erval d’Oeste, praticamente no meio-oeste catarinense, e interligando-se à região de Concórdia, Xanxerê,
Xapecó e São Miguel d’Oeste, na fronteira da Argentina. Vamos ter, sem dúvida alguma, a integração total
de Santa Catarina por essa via ferroviária, que atravessará o Brasil. Assim, sairemos da produção de
agroindústria, que possui 700 quilômetros de distância. O frango que lá é produzido poderia ser colocado
em contêiners e despachado, saindo para os portos
de Santa Catarina e de lá para o mundo. É uma maneira muito mais econômica e prática de fazer com
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que os valores para os que produzem frango, suíno e
artigos relacionados à agroindústria saiam muito
mais baratos. Com esse meio de transporte, os que
produzem ganhariam mais e, assim, o Brasil teria melhores condições e produtos para competir no mercado mundial.
Trata-se de uma questão séria apresentada por
Santa Catarina, e que estamos incluindo no PPA.
Acredito ser importante porque integraria não só o
Mercosul, mas também, além do litoral do Atlântico,
fazendo a ligação com a Argentina, teríamos essa ligação com a Argentina e com o Chile, ligando ao Pacífico. Ou seja, teríamos malhas ferroviárias integrando o Pacífico com o Atlântico.
Essa região que estou citando, onde funcionam
essas agroindústrias, no oeste de Santa Catarina,
fica praticamente no centro geográfico do Atlântico e
do Pacífico. Isso é de suma importância, Sr. Presidente.
Trago essa questão fundamental, sem querer
menosprezar o transporte rodoviário, que, claro, terá
seu importante papel.
Mas hoje estamos muito aquém e perdermos
praticamente 100% do transporte de cargas feito por
ferrovias. Comparando o Brasil com os Estados Unidos e Canadá, vemos que precisamos avançar. E estamos falando de 300 quilômetros somente.
Sabemos que essa questão pesa enormemente
na economia brasileira e também no equilíbrio da balança do Brasil, em razão do que produzimos e do que
exportamos. Precisamos colocar os pés no chão e encarar com realismo, pois há empresas interessadas
em participar, empresas privadas brasileiras e estrangeiras, para fomentar essa questão tão fundamental
para o País e para todos nós.
Faço essas considerações, Sr. Presidente, nobres colegas, em função da Ferrovia do Frango ou a
Ferrovia da Integração que atravessa o Brasil naquela
região, ligando o Atlântico à Argentina e, mais tarde,
ao Pacífico.
Eram essas as considerações que queria trazer
à Casa no dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 703, DE 1999
Senhor Presidente,
Com base no art. 71, inciso VII, da Constituição
Federal, e no art. 216, inciso I, do Regimento Interno
do Senado Federal, solicito a Vossa Excelência seja
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encaminhado ao Tribunal de Contas da União Pedido
de Informações sobre a auditoria realizada nas contas da Previdência Social.
O Tribunal de Contas da União realizou, recentemente, uma auditoria nas contas da Previdência
Social. Requeiro, portanto, que seja solicitado cópia
do relatório final dessa auditoria, inclusive cópia do
voto do Sr. Ministro Adilson Mota.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1999. –
Senadora Heloisa Helena.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O requerimento lido vai à publicação e será apreciado na
próxima sessão deliberativa ordinária.
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 626, DE 1999
Altera a Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que “regula o Programa de
Seguro-Desemprego, o abono salarial,
institui o Fundo de Amparo ao trabalhador – FAT, e dá outras providências”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A Lei nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990,
fica acrescida do seguinte artigo:
“Art. 29-A – Os recursos do Pis/Pasep
repassados ao BNDES, em decorrência do
§ 1º, do art. 239 da Constituição Federal,
deverão ser destinados a financiar programas de desenvolvimento econômico que impliquem a geraçaõ de empregos no País.
Parágrafo único. Os recursos referidos
no caput desse artigo não poderão ser utilizados em programas que envolvam apenas
a transferência de titularidade do capital da
empresa e nem no financiamento das privatizações".
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Em decorrência do art. 239 da Constituição Federal, 40% dos recursos arrecadados pelo PIS e
PASEP, que integram o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, são repassados ao BNDES para financiar programas de desenvolvimento econômico. A legislação atual concede completa discricionariedade
nas aplicação desses recursos pelo BNDES. Os re-
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cursos transferidos pelo FAT não são discriminados
dos demais recursos do Banco, que possui critérios
de financiamento que não passam necessariamente
pela questão do emprego. Por isso, os recursos dos
trabalhadores são utilizados, muitas vezes, em inovações tecnológicas, que têm como conseqüência imediata o desemprego. Além disso, o BNDES tem financiado a mera compra e venda de ativos, que não gera
qualquer acréscimo em termos de emprego. No caso
das privatizações, é ainda mais absurdo o fato de que
o BNDES tem financiado a compra de empresas estatais por empresas estrangeiras, apesar dessas terem
facilidade de acesso ao sistema financeiro internacional. Ou seja, as empresas estrangeiras estão sendo
financiadas pelo BNDES com recursos provenientes
do trabalhador, sem que isso gere qualquer aumento
do emprego, ao mesmo tempo em que são reduzidos
os recursos disponíveis para investimentos com potencial de aumento de emprego por parte de empresas brasileiras, que não tem acesso ao crédito barato
do exterior. Ademais, tais financiamentos têm possibilitado o uso de dinheiro público para aumentar ainda
mais a desnacionalização da economia brasileira.
Verifica-se, dessa forma, distorção significativa
da aplicação dos recursos do sistema de amparo ao
trabalhador, já que uma parte fundamental – aquela
repassada ao BNDES – não vem cumprindo sua função precípua, qual seja, gerar novos empregos, principalmente no contexto de crise econômica e desemprego crescente.
Para corrigir essa distorção é que estamos propondo o presente projeto de lei. A proposição visa explicitar na lei que os programas a serem financiados
com recursos do FAT devem resultar em aumento de
emprego. Além disso, veda a simples transferência de
titularidade do capital de empresas, especialmente no
caso das privatizações, uma vez que esse tipo de
operação não implica em crescimento do emprego.
Tendo em vista a importância do projeto para redirecionar a aplicação dos recursos do FAT, a cargo
do BNDES, para projetos geradores de emprego no
País, espero contar com o apoio dos nobres pares
para sua aprovação.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1999. –
Senador Lauro Campos.

LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
LEI Nº 7.998, DE 11 DE JANEIRO DE 1990
Regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial, institui
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o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), e dá outras providências.

atividades sacerdotais em todas as comunidades por
onde esteve.

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

Tomo a liberdade de transcrever nos Anais deste Senado Federal, o artigo anexo, “O exemplo de frei
Lauro”, da jornalista Márcia Gurgel, do jornal O Povo,
que, muito bem sintetiza a trajetória desse abnegado
pastor.

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado
pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de
1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Púbico, criado pela Lei Complementar nº
8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos
que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que trata o § 3º deste artigo.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – O
projeto será publicado e remetido à comissão competente.
Os Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Geraldo
Cândido e Maguito Vilela 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, é com pesar
que registro no Plenário desta Casa Legislativa, o
falecimento do religioso Lauro Schwartz, dia 04 de
novembro de 1999, numa província da cidade de
OLP, próximo à Colônia, na Alemanha.
De ordem franciscana, Frei Lauro optou pelo
Brasil. Foram 33 anos de sacerdócio. Durante uma
década, entre os anos 60 e 70, foi o verdadeiro projetor dos jovens de Otávio Bonfim, região da cidade
de Fortaleza, capital de meu Estado, o Ceará. Na
Paróquia de Nossa Senhora das Dores, suas atividades sempre demonstraram inestimável alcance
social. Era o amigo, o pai, o conselheiro dos adolescentes daquele bairro.
Frei Lauro, um apaixonado pelo Brasil, teve a
oportunidade de servir, além de Fortaleza, as cidades de Salvador, Aracaju e Campina Grande.
Aos 64 anos de idade, parte desta vida, deixando grandes saudades e o registro profícuo de suas

Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. LÚCIO ALCÂNTARA EM SEU
DISCURSO:
O EXEMPLO DE FREI LAURO
Os caminhos traçados por Deus para cada um de nós nem
sempre estão ao alcance de nossa compreensão. Só mesmo a fé
para aceitar a dura realidade de alguém que só fez o bem e estar
a padecer de um mal tão cruel, como o câncer, seguido de outras
enfermidades também mortais. É o caso do franciscano Lauro
Echwartz. O Frei alemão foi, durante uma década, um verdadeiro
protetor dos jovens de Otávio Bonfim e muitos dos que hoje são
profissionais respeitados, como professor universitário, médico,
jornalista, publicitário, a ele devem o salto na vida.
, louro, rosto avermelhado, com o sotaque a trair o seu
português quase perfeito, era tudo o que os pais desejavam
como tutor de seus filhos na Paróquia de Nossa Senhora das Dores. Durante quase uma década – entre os anos de 60 e 70 – ele
foi o amigo, o irmão, o pai, o conselheiro de centenas de adolescentes. Como a família possuía recursos, vinha da Alemanha o
necessário para manter programas de ajuda. Uma banda de música, com instrumentos adquiridos em sua terra natal, animava as
festas da paróquia.
Frei Lauro era um homem prático. Detectava entre seus jovens aqueles que precisavam de um “empurrão” para seguir adiante. Do próprio bolso, pagou o estudo de dezenas deles, inclusive em cursinhos pré-vestibulares. O boletim escolar ia direto do
colégio para o convento. E quem não correspondesse à sua confiança recebia advertência. Se um se desviava, como pastor em
busca da ovelha desgarrada ele deixava a todos, momentaneamente, para se dedicar ao que se afastara, importante era não
perder nenhum de seu rebanho.
Um dia frei Lauro foi embora, transferido para outra província franciscana. Não podia recusar, sob pena de afrontar um dos
preceitos da ordem franciscana. Os seus jovens ficaram órfãos,
mas o tempo curou a saudade. Outros em Campina Grande e
em Recife receberam sua atenção. Chegou a velhice e com ela
as doenças da idade. Diagnosticaram-lhe problemas na próstata,
que ele tratou com mezinhas de um frade de seu convento. Em
uma de suas idas à Alemanha, a uma província na cidade de Olp,
perto de Colônia, sentiu-se mal. Câncer no pâncreas em estágio
avançado. Apaixonado pelo Brasil, chegou a comprar passagem
de volta, mas a família o hospitalizou. Já na UTI, sofreu um infarto e a seguir uma AVC. Nada mais hávia a fazer. Frei Lauro se
despede da vida e dele, mesmo à distância, todos os que com
ele conviveram em Fortaleza.
Marcia Gurgel é jornalista do O Povo.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, pouquíssimas vezes assomei a esta tribuna tomado por tão forte sentimento de melancolia, tristeza e saudade, como o faço
agora para homenagear uma das mais brilhantes inteligências da história recente de meu Estado. Trata-se do excepcional jornalista Fábio Nasser, que,
muito jovem, se foi para a eternidade em trágica morte no último mês de janeiro.
Falo como o conterrâneo que sempre se orgulhou do brilhante jornalista. Como o leitor assíduo,
que se deleitava e aprendia com seus textos. Mas
sobretudo como o amigo sincero, que sentiu e sente
a sua falta entre nós.
Fábio Nasser recebeu justa homenagem na
semana passada, em Goiânia, quando, por uma
oportuna iniciativa do Vereador Anselmo Pereira,
foi inaugurada uma bela praça que leva o seu
nome. Um simbolismo, que se não apaga e nem diminui a dor da perda de tão significativa inteligência, contribui para solidificar na sociedade de Goiás
o legado importante deixado por ele para essa e
para as futuras gerações.
Conheci Fábio Nasser bem moço ainda, logo
que cheguei a Goiânia eleito deputado estadual, através de seu pai, o também brilhante jornalista Batista
Custódio. Com ele travei uma amizade sincera, calcada no companheirismo leal e na troca permanente de
experiências e idéias. Com o jornalista Fábio Nasser,
discutia política, economia, os problemas regionais e
nacionais. Com o poeta, dissertava sobre literatura,
sobre Deus e o Universo. Com o amigo, cultivava um
carinho e um respeito extraordinário.
Fábio era, de fato, uma pessoa excepcional.
Reunia, num só ser, a paixão do poeta, a inteligência e o conhecimento do intelectual, o idealismo do
cidadão e o pragmatismo do empreendedor. Qualidades refletidas tanto em suas ações diárias como
em seus brilhantes textos, publicados quotidianamente no respeitado Diário da Manhã, que sempre
movimentavam a opinião pública de Goiás.
A inteligência e o preparo de Fábio eram busca
de aconselhamento constante. Em diversas ocasiões, durante o meu governo em Goiás, dialoguei,
discuti e me aconselhei com ele. Não foram poucas
as suas contribuições aproveitadas em minha gestão, como não foram poucas as contribuições dele
partidas e que muito contribuíram com o Estado ao
longo dos anos.
E não poderia ser diferente, não apenas pelo
seu incontestável valor pessoal, mas também pelo
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prestígio e pela tradição de sua família, vinda dos mais
brilhantes troncos goianos. A família Nasser, desde o
saudoso Alfredo Nasser, tem participado ativamente
do processo de desenvolvimento de meu Estado, do
Centro-Oeste e porque não dizer do Brasil.
Embora não tenha tido a oportunidade, por opção pessoal, de disputar nenhum cargo público, Fábio tinha a política no sangue. A paixão pela vida
pública e pelo servir ao povo, no caso de Fábio, era
como que hereditário. Nunca foram menores em
seus pais, o desejo incontido de ser útil à coletividade, característica que somente os homens de
verdadeira vocação política costumam levar às últimas conseqüências. Fábio, como eles, pertencia a
essa estirpe de obstinados, aqueles em que nada
faz desviar de seu caminho.
Fábio sempre foi um homem à frente de seu
tempo. Portador de uma alma e de um espírito altamente evoluídos, como os grandes poetas de nosso
tempo, foi embora cedo. Deixando saudade, mas
também um legado de futuro. As suas idéias serão
imortais no tempo e no espaço. Pela força de seus
ideais, permanecerão através das épocas e das gerações.
Aproveito a oportunidade para homenagear e
me somar na solidariedade aos seus pais, o fantástico Batista Custódio e a brava mãe Consuelo Nasser,
batalhadora incansável pelos direito da mulher brasileira.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, desculpem-me pela digressão sentimental, mas falo realmente com o coração. Faz-se justa esta homenagem feita aqui da mais importante tribuna política
brasileira. Os Anais do Senado Federal precisavam
ter registrados um pouco da memória desse extraordinário e inesquecível goiano, o poeta Fábio Nasser.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão deliberativa ordinária de amanhã, a realizar-se às 14
horas e 30 minutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 1-A, DE 1995 (SUBSTITUTIVO DA CÂMARA)
(Votação nominal)
Quinto e último dia de discussão, em primeiro
turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 1-A,
de 1995 (Substitutivo da Câmara, nº 472-B/97, na-
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quela Casa), tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que altera os arts. 48, 57, 61, 62,
64 e 84 da Constituição Federal, e dá outras providências. (Regulamenta a adoção de Medidas Provisórias), tendo
Parecer nº 878, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José
Fogaça, favorável, nos termos da Emenda nº 1-CCJ
(Substitutivo), que oferece, com abstenção do Senador Antônio Carlos Valadares.

tra), que autoriza o Estado de São Paulo a contratar
operação de crédito externo com garantia da União,
junto ao Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até
cinqüenta e cinco milhões de dólares norte-americanos, de principal, destinada ao financiamento parcial do Projeto de Manejo e Conservação
do Solo – Microbacias.
À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.

–2–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 46, DE 1999
(Em regime de urgência – § 1º do art. 64 da
Constituição, combinado com o art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)

–4–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 115, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 697, de 1999)

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 46, de 1999 (nº 1.527/99, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre a contribuição previdenciária do contribuinte individual, o cálculo do benefício, altera dispositivos das Leis nºs 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, e dá outras providências. (Previdência),
tendo
Pareceres sob nºs:
– 941, de 1999, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Geraldo Althoff, favorável,
com a Emenda nº 1-CAS, de redação, que apresenta, com votos contrários dos Senadores Tião Viana,
Geraldo Cândido, da Senadora Emilia Fernandes e,
em separado, da Senadora Heloísa Helena; e
– 942, de 1999, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (em atendimento à determinação da Presidência, ouvidas as Lideranças), Relator:
Senador Romeu Tuma, favorável, com votos vencidos dos Senadores Antonio Carlos Valadares, Roberto Freire, José Alencar e, em separado, do Senador José Eduardo Dutra.
–3–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 114, DE 1999
(Em regime de urgência – art. 336, II, do
Regimento Interno, nos termos do
Requerimento nº 696, de 1999)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 114, de 1999 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 944, de 1999, Relator: Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do Senador José Eduardo Du-

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 115, de 1999 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Econômicos como conclusão de seu Parecer nº 945, de 1999, Relator: Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do Senador José Eduardo Dutra),
que autoriza o Estado de São Paulo a contatar operação de crédito externo com garantia da União, junto ao
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor equivalente a até quarenta e
cinco milhões de dólares norte-americanos, de principal, destinada ao financiamento parcial do Projeto
Integrado de Transporte Urbano de São Paulo – Ligação Barra Funda/Roosevelt.
À matéria podem ser oferecidas emendas até o
encerramento da discussão.
–5–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 136, DE 1999 – COMPLEMENTAR
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
Senado nº 136, de 1999 – Complementar, de autoria
da Senadora Marina Silva, que cria reserva do Fundo
de Participação dos Estados e do Distrito Federal –
FPE para as Unidades da Federação que abrigarem,
em seus territórios, unidades de conservação da natureza e terras indígenas demarcadas, tendo
Pareceres sob nºs:
– 668, de 1999, da Comissão de Assuntos
Econômicos, Relator: Senador Gilberto Mestrinho,
favorável, com voto contrário do Senador Luiz Otávio; e
– 669, de 1999, da Comissão de Assuntos Sociais, Relator: Senador Moreira Mendes, favorável, com
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a Emenda nº 1-CAS, que apresenta, com voto contrário, em separado, do Senador Mozarildo Cavalcanti.

–9–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 60, DE 1996

–6–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 6, DE 1999

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 60, de 1996 (nº 1.643/96, na Casa de origem), que altera o art. 883 da Lei nº 5.869, de 11 de
janeiro de 1973, que institui o Código de Processo Civil. (Permitindo que qualquer pessoa adulta que se
encontre no endereço indicado possa receber aviso
de intimação enviado, por preposto, pelo oficial), tendo
Parecer favorável, sob nº 743, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador Amir Lando, com Adendo, para adequação à
Lei Complementar nº 95, de 1998.

Primeiro dia de discussão, em primeiro turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 6, de 1999, tendo como primeiro signatário o Senador Lúcio Alcântara,
que assegura aos remanescentes dos quilombos o direito de propriedade sobre as terras que ocupam e garante a preservação de suas comunidades, tendo
Parecer favorável, sob nº 817, de 1999, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator:
Senador José Fogaça, com abstenção do Senador
Lúcio Alcântara.
–7–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 50, DE 1995
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 50, de 1995 (nº 2.001/91, na Casa de origem), que introduz alterações na Lei nº 7.998, de 11
de janeiro de 1990, que institui o seguro-desemprego,
visando a estender o benefício ao empregado doméstico e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, sob nº 164, de 1998, da Comissão de Assuntos Sociais, Relatora: Senadora Benedita da Silva, com votos contrários dos Senadores
José Alves, Bello Parga e João França, e vencido, em
separado, do Senador Waldeck Ornelas.
–8–
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Nº 82, DE 1995

– 10 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 33, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 33, de 1998 (nº 489/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Mulher Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão de sons e imagens na cidade de Araraquara, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 690, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Romeu
Tuma, com abstenções do Senador Pedro Simon e
da Senadora Marina Silva.
– 11 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo nº 37, de 1998 (nº 493/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a concessão
deferida à Fundação Dom Avelar Brandão Vilela para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara nº 82, de 1995 (nº 3.016/92, na Casa de origem), que dá nova redação ao art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei
nº 5.452, de 1º de maio de 1943. (Cômputo na jornada de trabalho do tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, até o
local de trabalho de difícil acesso, e para seu retorno,
quando não servido por transporte público), tendo

Parecer favorável, sob nº 286, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Hugo Napoleão.

Parecer sob nº 441, de 1997, da Comissão de
Assuntos Sociais, Relator: Senador Valmir Campelo,
favorável com a Emenda nº 1-CAS, de redação, que
apresenta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de 1998 (nº 503/97, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada à Rede MS Integração de

– 12 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 45, DE 1998
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Rádio e Televisão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na Cidade
de Campo Grande, Estado do Mato Grosso do Sul,
tendo
Parecer favorável, sob nº 257, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Lúdio Coelho,
com abstenção dos Senadores Sebastião Rocha, Roberto Saturnino e Pedro Simon.
– 13 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 58, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 58, de 1998 (nº 519/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Rio Negrinho Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade
de Rio Negrinho, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 288, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Althoff.
– 14 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 101, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 101, de 1998 (nº 568/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação João XXIII para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de
Mafra, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 260, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Althoff, com abstenções dos Senadores Sebastião
Rocha e Roberto Saturnino.
– 15 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 104, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 104, de 1998 (nº 571/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a outorga deferida à Rádio Jornal Fluminense de Campos
Ltda. para executar serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de Campos, Estado do Rio
de Janeiro, tendo
Parecer favorável, sob nº 291, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Artur da Távola, com abstenções do Senador Pedro Simon e da
Senadora Heloísa Helena.
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– 16 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 106, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 106, de 1998 (nº 578/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da SIR – Sistema Independência de Rádio e
Comunicações Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de São José
do Rio Preto, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 261, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Djalma Bessa, com abstenções dos Senadores Sebastião Rocha, Roberto Saturnino e Pedro Simon.
– 17 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 109, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 109, de 1998 (nº 586/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a permissão outorgada à Fundação Isaec de Comunicação para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 262, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Geraldo
Althoff, com abstenções dos Senadores Sebastião
Rocha e Roberto Saturnino.
– 18 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 128, DE 1998
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de 1998 (nº 606/97, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Fundação Navegantes de Porto Lucena,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda
média na cidade de Porto Lucena, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
Parecer favorável, sob nº 367, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador José Fogaça,
com abstenção da Senadora Heloísa Helena.
– 19 –
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 127, DE 1999
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 127, de 1999 (nº 750/98, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação Século Vinte e Um para explorar
serviço de radiodifusão de sons e imagens (televi-
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são), com fins exclusivamente educativos, na cidade
de Campinas, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 895, de 1999, da Comissão de Educação, Relator: Senador Lúcio Alcântara, com abstenção do Senador Geraldo Cândido.

Acredito, portanto, que a sociedade brasileira
não pode mais adiar a disponibilidade de um instrumento como este. Quanto mais retardarmos o início
de operação, institucionalizada e normalizada, de
uma instituição desse tipo, mais estaremos privando
a democracia de seus benefícios.

– 20 –
REQUERIMENTO Nº 635, DE 1999

Na realidade, a onda de violência que assola o
País não é apenas uma explosão de desajustes sociais. Ela tem a ver com alguma coisa que preocupa
hoje a todas as pessoas de responsabilidade, porque
estamos vendo surgirem no Brasil estruturas de poder fora das instituições. Estamos vendo hoje, quando
a instituição policial não consegue dar garantias aos
habitantes de uma determinada área no Rio de Janeiro, os moradores de alguns edifícios – como ocorreu
com pessoas que eu conheço – subirem o morro para
pedir a organizações paralelas que não pertencem às
instituições do País, a organizações clandestinas com
conexões claras com o crime organizado, que venham dar garantias às famílias de certas áreas do Rio
de Janeiro. Essa é uma ameaça concreta à sobrevivência e à continuidade das instituições.

Votação, em turno único, do Requerimento nº
635, de 1999, de autoria do Senador Osmar Dias, solicitando a tramitação conjunta dos Projetos de Lei do
Senado nºs 526 e 538, de 1999, por regularem a mesma matéria.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Está
encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 55
minutos.)

––––––––––––

DISCURSO DO SENADOR GERALDO MELO
PRONUNCIADO NA SESSÃO DE 11-11-99,
DURANTE O ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO
DO ITEM 3 (PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 7, DE
1999), PRONUNCIADO PELO SR. SENADOR
GERALDO MELO, NA SESSÃO DE 11-11-99, QUE
SE REPUBLICA POR CONTER INCORREÇÕES.
O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, tenho impressão de que, no
Brasil, temos uma experiência imprópria para ser
comparada com o que está sendo proposto. Talvez a
experiência dos tempos da ditadura tenha deixado,
no espírito dos democratas, um certo preconceito
com relação a esse tipo de instituição.
Na realidade, nenhum de nós tem experiência
na definição das estruturas e da forma que, fiel à democracia, deve assumir uma instituição dessa natureza. Mas penso que nenhum de nós, se for verdadeiramente democrata, tem dúvida de que a democracia
necessita, também ela, de instrumentos para defender-se, sendo informada a tempo do que possa estar
sendo tramado contra ela.

Por esse motivo, deveríamos tomar uma posição que evitasse o retardamento na implantação dessa agência. Por isso defendo que o Senado Federal
aprove o projeto, sem emendas, sem alterações, porque nada nos impede, diante da experiência que venha a surgir...
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Concede-me um aparte, Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – Não
sei se há aparte no encaminhamento.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Gostaria apenas de registrar que o projeto vai voltar
para a Câmara, pois há uma emenda que recebeu parecer favorável. Então não é a minha emenda que vai
atrasar o projeto. Ele já vai voltar para a Câmara, independentemente da minha emenda.
O SR. GERALDO MELO (PSDB – RN) – De
qualquer maneira, esse é o meu ponto de vista.
Acredito, Srs. Senadores, que nada nos impede
de, no futuro, aprimorar o que estamos instituindo
hoje e, com base na experiência operacional, modificar a lei da forma necessária.
O Congresso Nacional estará funcionando e estará atento. Se houver necessidade de modificação,
de alteração na estrutura que está sendo criada, nada
nos impedirá de fazê-la.
Essa é a minha posição.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
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Ata da 162ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 18 de novembro de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Agnelo Alves – Alvaro Dias –
Amir Lando – Antero Paes de Barros – Antonio Carlos
Magalhães – Antonio Carlos Valadares – Arlindo Porto – Artur da Tavola – Bello Parga – Carlos Bezerra –
Carlos Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner
– Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Francelino Pereira –
Freitas Neto – Geraldo Althoff – Geraldo Cândido –
Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho
– Gilvam Borges – Hugo Napoleão – Iris Rezende –
Jader Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leomar Quintanilha –
Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Maguito Vilela –
Maria do Carmo Alves – Marina Silva – Marluce Pinto
– Mauro Miranda – Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney Suassuna – Osmar
Dias – Paulo Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva –
Pedro Simon – Ramez Tebet – Roberto Requião –
Roberto Saturnino – Romero Jucá – Romeu Tuma –
Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha – Sérgio
Machado – Teotonio Vilela Filho – Tião Viana – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – A lista de presença acusa o comparecimento
de 73 Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Encontra-se na Casa, por inciativa própria, o
Senhor Ministro de Estado do Esporte e Turismo, Rafael Greca, para, perante este Plenário, prestar esclarecimentos sobre assuntos de seu Ministério, relativamente à questão dos bingos. Para conduzi-lo ao Plenário, a Presidência designa Comissão formada pelos Senhores Senadores.
(Pausa.)

(Acompanhado da Comissão designada, tem ingresso no Plenário o Ministro, que
ocupa a cadeira a ele reservada.)
Encontra-se em Plenário Sua Excelência, o Ministro de Estado do Esporte e Turismo, Rafael Greca.
Nos termos regimentais, o Ministro disporá de
meia hora para sua exposição.
Para as interpelações a Sua Excelência serão
chamadas os Senadores inscritos, intercalculando-se
oradores de cada partido, que disporão de cinco minutos cada um, sendo assegurado ao Ministro igual tempo para as respostas. Para contraditá-lo, os Senadores
poderão usar da palavra por dois minutos, concedendo-se ao Ministro igual tempo para a tréplica.
Tem, portanto, a palavra o Ministro Rafael Greca.
Antes quero comunicar que a sessão tera uma
duração de três horas, podendo haver uma prorrogação de meia hora.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente, ilustre Senador Antonio Carlos Magalhães; Srs. Líderes dos diversos Partidos com assento nesta magna Casa da República brasileira; minhas senhoras e
meus senhores; boa gente do Brasil que assiste à TV
Senado, para os esclarecimentos que justificam minha presença hoje nesta Casa, aqui estou não apenas como Ministro de Estado, mas como o homem
público que desde muito cedo assumiu responsabilidades e desafios que sempre exigiram seriedade, dedicação, honestidade e transparência. Até porque
tudo que fiz e que sou, só consegui pelo exercício do
mais sagrado direito dos cidadãos, que é o voto democrático e livre.
Fui Vereador na minha cidade natal, Curitiba,
Deputado Estadual, Deputado Constituinte do meu
Estado, Prefeito de Curitiba, Secretário-Chefe da
Casa Civil e de Governo e de Planejamento do Estado do Paraná e Deputado Federal com a confiança de
226 mil paranaenses, o que me dá a honra de ser o
mais votado da história do meu Estado. E mais honrado fiquei ainda quando perto do Natal do ano passado, o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso
me convidou para assumir o Ministério do Esporte e
Turismo.
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Por consciência, temperamento e atitude, minha
vida pública é como a minha casa. Está sempre sugerindo: ”abra a porta, entre e olhe“.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, invocando a proteção de Deus, Senhor de toda justiça, passarei, a seguir, aos temas que me trazem a esta Casa.
Antes, porém, quero reafirmar que o faço com muita
tranqüilidade, com a certeza de que nenhuma questão ficará obscura por falta de esclarecimentos meus,
com a segurança de quem, embora no noviciado da
Esplanada dos Ministérios, jamais negligenciou ou
concedeu, em termos de probidade.
Quero, Srªs e Srs. Senadores, ao final deste encontro, voltar ao meu posto de trabalho e continuar realizando a minha obra em favor do Brasil, porque o
País é lindo, e a gente é valorosa. E o serviço a este
País tão lindo e a esta gente tão valorosa lava a alma
da gente. E quero continuar, sim, sendo um sonhador,
porque o sonhador é apenas aquele que percebe o
carro da aurora tão brilhante um pouco antes dos outros.
Mas vamos aos fatos. São ações e atos meus
neste menos de um ano à frente do Ministério:
No âmbito do aperfeiçoamento da legislação
que rege os bingos no País, apresentei, para apreciação da Presidência da República, por intermédio da
nossa Casa Civil, duas versões de propostas, que foram exaustivamente estudadas pela Consultoria Jurídica do Ministério e da Casa Civil. Duas versões porque sou engenheiro e propus ao Presidente todas as
alternativas possíveis. A primeira, uma medida provisória impedindo o cartel no futebol e instituindo a cobrança da taxa de autorização para os bingos, bem
como a legalização das máquinas de vídeo bingo,
previstas no País há mais de 72 meses antes da existência do meu Ministério, desde a Lei Zico, e confirmadas por um decreto regulamentador da Lei Pelé.
A segunda medida ou a segunda alternativa,
também em forma de medida provisória, foi no sentido de impedir a cartelização no futebol e instituir a cobrança de taxa de autorização para bingos. Houve
ainda um decreto revogando o §2º do art. 74 do Decreto nº 2.574, tornando ilegal toda e qualquer máquina eletrônica programada, ou seja, a chamada máquina de vídeo bingo.
Fiquei muito confortado quando o Presidente
Fernando Henrique Cardoso aceitou a segunda alternativa.
No âmbito das minhas atribuições hierárquicas,
tomei as três medidas administrativas cabíveis quando se tem indícios de irregularidades:
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Primeiro. Pedi uma auditoria da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda, com
acompanhamento intenso no âmbito do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto, que tem por
sigla Indesp.
Segundo. Determinei uma sindicância interna
no Indesp Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto.
Terceiro. Solicitei ao Ministério da Justiça a
abertura de um inquérito policial e o diligente serviço
deste quadro de excelência da República brasileira,
que é a Polícia Federal.
Repito: os três atos moralizadores foram praticados por meu arbítrio, por minha vontade, por minha
determinação, porque nunca houve, não há e não haverá no meu Ministério nada a esconder, porque assim é o Governo do Professor Fernando Henrique
Cardoso: limpo, decente e transparente.
Então os atos solicitados foram praticados por
minha iniciativa. Fora esses atos moralizadores, não
há assinatura deste Ministro em nenhuma outra proposta legislativa, em nenhum ato normativo ou em
qualquer evento sobre bingos.
Pois bem. Para facilitar o questionamento que
os Srs. Senadores farão na seqüência, é importante
historiar como nasceu o Ministério do Esporte e Turismo, estimado Presidente Antonio Carlos Magalhães,
substituindo o antigo Ministério Extraordinário dos
Esportes.
A atribuição dada a mim foi a de criar um ministério novo, nunca antes existente, e supervisionar as
duas autarquias já existentes, meus instrumentos de
trabalho: Embratur e Indesp. A política definida por
mim como diretriz foi externada já em discurso de
posse e em entrevista que dei logo a seguir. Disse que
para o esporte tínhamos que encontrar mecanismos
que o tornassem auto-sustentável, com prioridade no
apoio ao esporte olímpico, e que para o setor de bingos tínhamos que encontrar mecanismos que tornassem auto-sustentável a sua moralização e fiscalização.
Decidi manter a estrutura e referendei a diretoria
que estava atuando na Embratur. O Dr. Caio Luiz de
Carvalho é pessoa do meu apreço e, hoje, de minha
amizade e confiança. Fascinei-me com o Programa
Nacional de Municipalização do Turismo, porque prefeito, com a minha alma de prefeito, empolguei-me
com a possibilidade de que 1.680 cidades no Brasil
pudessem se abrir e criar empregos por meio do turismo. Ampliei o trabalho em busca de financiamentos
internacionais os Prodetures para dotar a infra-estrutura de turismo no Brasil de melhores condi-
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ções, a exemplo do belo trabalho que já se realizava
no primeiro mandato do Presidente Fernando Henrique no Nordeste brasileiro com o Prodetur do Nordeste, e a exemplo da estratégia de desenvolvimento que
tantos governos, tendo por pioneiro o Governo da Bahia, abraçaram, vendo o turismo como invenção dos
empregos.
Já no Instituto Nacional de Desenvolvimento do
Desporto, no dia da posse da nova diretoria, deixei
claras as diretrizes políticas que deveriam ser adotadas. Entre elas, uma reavaliação constante, ouvidos
todos os setores envolvidos, da Lei Pelé, para que,
respeitando essa lei votada no seio deste Congresso
Nacional, pudéssemos continuar avançando. Convidei para cuidar da área olímpica o campeão olímpico
Paulo Jucoski o Paulão, do vôlei , por seus conhecimentos nessa área e por sua valorosa determinação
de voltar-se para o apoio à formação do esporte de
base.
Para cuidar dos programas especiais, convidei o
campeão olímpico Lars Grael, não só por seus conhecimentos do esporte mas por seu ideal de vida, por
seu trabalho comunitário no Estado do Espírito Santo
e no Estado fluminense e pelo seu admirável exemplo, que é um exemplo que deve ser proposto ao Brasil, o de que podemos ser mais fortes do que qualquer
dificuldade. Podemos, com a nossa alegria interior,
mudar o mundo, mudar o que está errado e iluminar o
Brasil.
Convidei para a área administrativa e financeira
o engenheiro Luís Antônio Buffara de Freitas, por ter
sido excelente gerente, na minha prefeitura, do Programa de Infra-Estrutura de Transporte Coletivo da
Prefeitura de Curitiba, gerindo financiamentos internacionais da ordem de US$140 milhões.
Alguns Srs. Senadores de outras legislaturas
conheceram esse engenheiro nesta Casa quando
aqui ele esteve defendendo, com outros assessores
meus, a aprovação desse valioso empréstimo que me
consagrou enquanto prefeito.
Convidei para presidir a autarquia chamada
Indesp o professor universitário Manoel Gomes Tubino, indicado que me foi pelo Jornalista Juca Kfouri,
por quem nutria simpatia e que conhecia dos meus
tempos de prefeito, de entrevistas a que ele me submeteu. O Professor Tubino já havia presidido o Conselho Nacional do Desporto, tinha vários livros publicados e era a pessoa que imaginei preparada para
oferecer subsídios para definição de uma política nacional para o esporte.
Esse cuidado de buscar pessoas de notórios conhecimentos nas suas áreas também foi aplicado no
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Ministério com a nomeação de Marco Antonio Oliveira para a Coordenação de Orçamento, indicado pela
Secretaria de Orçamento (ele não veio do Paraná); de
Carmem Mesquita para a Coordenação de Administração, indicada pela Secretaria Nacional de Administração; e do Dr. Marcos Vinícius Bastos para a Consultoria Jurídica – valoroso advogado, hoje também
meu amigo pessoal –, indicado pela Casa Civil da
Presidência da República.
As demais nomeações que se seguiram tiveram
sempre a base desse critério. Foram 214 as pessoas
que eu nomeei para cargos de confiança. Porque eu
imaginei um Ministério novo e pequeno, que tivesse o
condão de mostrar ao Brasil que é possível mudar as
coisas com uma estrutura mínima.
A partir do relatório da Ciset, da Presidência da
República, datado de dezembro de 1998, que me foi
dado a conhecer no final de fevereiro, imediatamente
determinei ao Indesp uma mudança da política de
gestão. Essa determinação tinha como objetivo mudar paradigmas e criar condições de gestão interna
capazes de reduzir ao mínimo as falhas que existiam
e eram graves e de que tínhamos tomado conhecimento naquele momento. E este, Sr. Presidente, é o
Documento n- 1, que eu entrego ao acervo do Senado do meu País.
No plano prático, minha primeira ação foi determinar a exoneração do procurador adjunto do Indesp,
apontado no relatório da Ciset como partícipe de irregularidades e improbidades. O ato foi publicado no
dia 25 de fevereiro. E este, Sr. Presidente é o meu Documento nº 2.
Minha determinação de que nada ficasse sem
ser apurado e os eventuais culpados punidos foi ampliada e consolidada com a demissão, após processo
administrativo disciplinar, de dois outros funcionários
e a cassação da aposentadoria de um terceiro. E este
é o meu Documento nº 3, Sr. Presidente.
Determinei também, de imediato, a suspensão,
por prazo indeterminado, de novos credenciamentos
e autorizações de bingos. A Portaria 007/99 do
Indesp, do dia 3 de março de 1999, suspendeu essa
atividade por 30 dias, e, segundo o Professor Tubino
me disse, seria reeditada por mais 30 dias e mais 30
dias se ele julgasse necessário. E este, Sr. Presidente, é o meu Documento nº 4.
Fui informado pelo Professor Tubino, gerente da
autarquia, que estavam em vigência 12 convênios
com 12 Estados da Federação, assinados em 1998, e
que passavam a competência dos credenciamentos,
autorizações e fiscalização de bingos, nos maiores
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mercados do País, para o âmbito das Secretarias de
Fazenda estaduais ou das loterias estaduais.
Determinei, então, que nenhum novo convênio
com os Estados fosse assinado até que eles prestassem contas de suas ações até aquele momento.
Minha principal preocupação era cumprir a Lei
Pelé: 7% dos jogos de bingo ou similares realizados
no Brasil devem ir para as confederações desportivas;
era criar auto-sustentação para o esporte, ter certeza
de que as confederações realmente recebiam aquilo
que o preceito legal por direito lhes assegura. Não era
preocupação com dinheiro para a República, mas
com a auto-sustentação do esporte, sem a necessidade de criação de outros impostos.
O mesmo Relatório 108 da Ciset da Presidência
da República, de dezembro de 1998, sugeria alterações na estrutura do Indesp para definir responsabilidades – porque não havia responsabilização – em
dois setores da autarquia que careciam de autoridade
e de controle: os convênios e os bingos.
A reestruturação foi feita, sob o comando do
Professor Manoel Tubino, já que a proposta foi por ele
apresentada e com ela o Presidente do Indesp de então trabalhou de abril até outubro.
As atribuições e competências de cada diretoria
e de cada coordenação ou divisão, constantes do Regimento Interno do Indesp, foram submetidas ao Ministério, de lavra e de parecer de próprio punho do
Professor Manoel Tubino. Datado de 29 de junho, o
parecer do presidente do Indesp diz textualmente:
”...esta proposta de regimento foi suficientemente debatida com todos os setores do Indesp e, após análise minuciosa da Presidência, ela atende plenamente
ao funcionamento e objetivos desta autarquia...“. E
estes são os Documentos nºs 6 e 7, que entrego ao
Senado do meu País.
Seguindo o mesmo princípio que norteou a escolha dos funcionários do Ministério a partir do seu
conhecimento da área, foram convidados dois funcionários do Ministério da Fazenda para responder pelos
dois novos setores criados: para a Coordenação de
Convênios, onde havia graves irregularidades, foi
convidada a Drª Cássia Coutinho Barreto, que trabalhava na Seain. Para a Coordenação de Bingos foi nomeado o Sr. João Elias Cardoso, funcionário da Secretaria Federal de Controle, indicado pelo próprio
Secretário, Dr. Domingos Poubel de Castro.
Todos os outros atos, sejam eles portarias, estudos, métodos de trabalho, procedimentos, foram produzidos no âmbito da competência legal do Indesp,
sob responsabilidade daquela autarquia – a autarquia, como o nome diz, age por si própria, funciona
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autonomamente; tem a supervisão do Ministro mas é
dirigida por um autarca. E nenhum daqueles atos foi
submetido à análise do Ministério. Até porque, do
ponto de vista legal, não precisam ser submetidos. E
este, Sr. Presidente, caríssimo Senador Antonio Carlos Magalhães, é o Documento nº 8.
Cabe observar que o Professor Manoel Tubino,
através do Ofício nº 478/99, datado de 22 de junho,
solicita que – para os casos de seus impedimentos ou
ausências – o Presidente Substituto do Indesp seja o
Diretor de Administração e Finanças, Dr. Luís Antônio
Buffara de Freitas. Solicita ele, de moto-próprio, não
eu. Este é o Documento nº 9.
Voltemos à questão das leis que balizam a atuação do Ministério. A meu pedido, a consultoria jurídica
passou a estudar as alterações necessárias no Decreto de Regulamentação e na própria Lei Pelé, no
sentido de aperfeiçoá-la.
Não vejo defeito em querer aperfeiçoar diplomas legais. Vejo aqui a efígie de Rui Barbosa, que foi
maior que todos, que é grande e que é nosso. Ele escreveu a Constituição de 1891 e, já em 1892, na alvorada da República, mudou o que, de próprio punho,
houvera escrito. Pois bem, aperfeiçoar a Lei Pelé, homenagear Pelé com o exemplo de Rui, homenagear
Rui melhorando a Lei Pelé passou a ser o meu objetivo. Esses estudos se iniciaram com o comparativo entre a Lei e o Decreto.
Discutimos, junto com o Ministério da Justiça e a
Casa Civil, medidas que coibissem a formação de
cartel na compra de clubes de futebol. Uma mesma
empresa não pode ser dona de mais de um clube
numa mesma competição. Assim diz a Federação
Internacional de Futebol, assim pensa o povo de alma
limpa, de rosto lavado, sem pensar em entranhas de
posse, mas apenas na essência de dádiva que caracteriza a alegria da atividade esportiva.
Iniciamos estudos com a Casa Civil, ouvindo o
Ministério da Fazenda, no sentido de propor a criação
de uma taxa de autorização de bingos. Estes recursos, cujos cálculos chegavam à possibilidade de arrecadação de algo entre R$50 e R$70 milhões, dariam
ao Instituto Nacional do Desporto, o Indesp, a condição de melhor equipar-se para exercer seu papel de
fiscalização e controle, de se autocontrolar, de sair da
mendicância de processos empilhados em caixas de
Nescau, de Leite Ninho, de sair da miserabilidade de
uma estrutura fragilizada, sabe Deus se não de propósito.
E estes, Sr. Presidente, são os Documentos nºs
10 e 11.

230

ANAIS DO SENADO FEDERAL

As máquinas eletrônicas programadas – as chamadas MEPs – estavam citadas no Decreto 2.574, de
1998, decreto regulamentador da Lei Pelé, do mês de
abril.
Onde eu estava em abril de 1998? Sonhava em,
talvez, ser candidato ao Senado. Não me foi permitido. Fiz-me candidato a Deputado Federal. Eu estava
buscando, com os poucos recursos que sempre tive,
mas com a minha vontade de servir ao nosso povo, a
indicação para Deputado Federal. E assim foi.
O Decreto 2.574, de 1998, citava as máquinas,
que foram permitidas neste País desde 1993, portanto, seis anos antes da existência do Ministério do
Esporte e do Turismo, com a edição da Lei Zico e a
atribuição dada aos Estados da Federação para definirem o que era a palavra ”similar“, após a permissão
dos bingos.
O Congresso votou o seguinte texto: ”São permitidos os jogos de bingo ou similar.“
As máquinas, por conta das diferentes legislações editadas pelos Estados, foram importadas e instaladas legalmente em todo o País. Importadas com
guia do Ministério da Indústria e Comércio e com a
anuência da Receita Federal, desde que todos os impostos fossem pagos.
Elas, como, às vezes, querem fazer crer alguns
dos meus algozes políticos, não vieram na minha mudança para o Brasil ou para Brasília, mesmo porque
não caberiam em um caminhão apenas.
A Portaria nº 104, de outubro de 1998, regulamentou o que seriam as Máquinas Eletrônicas Programadas previstas no Decreto 2.574, abriu novamente a possibilidade da existência de videobingos.
Era outubro de 1998, e onde eu estava? Estava celebrando a minha vitória para Deputado Federal.
Tínhamos, nesse momento, duas alternativas:
suprimir o § 2º do Decreto e tornar ilegais todas as
máquinas de videobingo no País, ou legalizá-las, incluindo-as no texto da Lei Pelé, da Lei Nacional do
Desporto.
A preocupação da Consultoria Jurídica do Ministério e da Casa Civil ao preparar a medida provisória que propunha a legalização das máquinas era que
o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto,
responsável pelo setor, não viesse a sofrer ações judiciais, por conta de um direito adquirido há mais de
72 meses.
Não sou a favor do jogo. Sou o Ministro do
Esporte e do Turismo. Não sou o Ministro do jogo. Não
me posso furtar, no entanto, de apreciar todos os aspectos que possam acarretar ações indenizatórias
que venham a onerar os cofres públicos, porque sou
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Ministro e não sou irresponsável. E essas ações já começaram a chegar ao Indesp, segundo me informa o
seu valoroso Presidente, Dr. Augusto Garcia de Viveiros, que em um mês fez mais do que anteriormente.
A decisão de modificar a proposta inicial, tomada em conjunto com a Casa Civil, deveu-se principalmente à elucidação do que é jogo de rateio e jogo de
azar.
Sou engenheiro urbanista; não sou engenheiro
lotérico. As máquinas foram entendidas como jogo de
azar por não garantirem o retorno de 65% nas rodadas que comecem e terminem com o mesmo jogador.
No mês de junho, uma das áreas problemáticas
do Indesp, o setor de convênios, foi saneada e recebeu o suporte da fiscalização da Caixa Econômica
Federal, por meio de convênio. Agora, os engenheiros
da Caixa velam para que as emendas parlamentares,
as obras públicas, neste País continental, nas 5.500
cidades do País, sejam concluídas, sirvam ao esporte, brilhem nos olhos do povo, revelem a vontade deste Congresso, desta República, de fazer com que o
esporte tenha espaços públicos.
Então, esse convênio, Sr. Presidente, é o meu
Documento nº 12.
A passagem definitiva do controle da operação
dos bingos para a Caixa Econômica Federal, proposta que formulei no primeiro dia em que falei no assunto nesta Esplanada, na posse do então Presidente do
Indesp, em 20 de janeiro deste ano, está em conclusão.
O bravo e valoroso Presidente da Caixa Econômica Federal, Dr. Emílio Carazzai, com grande solicitude, acolheu a minha proposta, acolheu a determinação do Senhor Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso.
Durante os meses de abril, maio, junho e julho e
até o dia 13 de agosto deste ano, nenhuma informação sobre irregularidades ou denúncias foi levada ao
conhecimento do Ministério ou do Ministro.
Tudo começou numa sexta-feira, 13 de agosto,
quando o Presidente do Indesp, Professor Manoel Tubino, deu conhecimento à Secretaria Executiva do Ministério, por telefone, da carta de demissão do Sr.
João Elias Cardoso. Em reunião, na segunda-feira,
dia 16, na sede do Ministério, com a presença do delegado da Secretaria Federal de Controle, a carta foi
analisada.
Foi analisada a meu pedido. E a atitude imediata
do Ministério foi solicitar uma auditoria de acompanhamento da Ciset no mesmo dia, verbalmente. No
dia 19, essa auditoria foi formalizada por ofício.
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E este, Sr. Presidente, em homenagem ao 13 de
agosto, é o Documento nº 13.
Outras irregularidades foram veiculadas pela
imprensa. No dia 29 de agosto, o jornalista Juca Kfouri denunciou, na Folha de S. Paulo, que havia cobrança para autorizações de bingos. No dia seguinte,
respondi ao jornalista, baseado no sistema de informações sobre credenciamentos e autorizações desenvolvido pelo demissionário Sr. João Elias Cardoso, que haviam sido dadas apenas três autorizações
para bingos permanentes no ano de 1999.
O dado estava errado, segundo informou o mesmo jornalista na coluna do dia 3 de setembro, reportando-me como mentiroso. O dado estava errado, porque estava errado no computador, no sistema de informações da autarquia.
Só soubemos efetivamente o número de entidades credenciadas e autorizações para funcionamento
de bingos no dia 29 de outubro. Isso porque o novo
Presidente do Indesp, Dr. Augusto Viveiros, nomeado
em 7 de outubro, produziu relatório de todo o setor em
15 dias úteis.
Este, Sr. Presidente, é o Documento nº 14.
O segundo ato do Ministério, nesse mesmo dia
3 de setembro, foi recomendado por mim desde São
Paulo. Eu estava no Sesc Pompéia, acompanhando a
nossa Primeira-Dama e Presidente do Comunidade
Solidária, Drª Ruth Cardoso, num evento de sensibilização do empresariado paulista para as potencialidades turísticas das cidades produtoras de artesanato
do sertão do Nordeste. Da sala do Presidente do Sesc
Pompéia, telefonei à Secretária Executiva, determinando que oficiasse ao Indesp para apurar todos os
fatos, já que as recomendações verbais anteriores
não tinham surtido efeito. E este é o documento nº 15.
A resposta dada a mim, com a informação de
que a sindicância havia sido instalada, foi enviada
pelo Professor Manoel Tubino no dia 8 de setembro,
uma quarta-feira, depois do Dia da Pátria. Nesse
mesmo dia, conversei, por telefone, com o Ministro da
Justiça, Ministro Dias, pedindo que a Polícia Federal
entrasse no caso e nos auxiliasse na busca de informações sobre que cobranças seriam essas. E, também por graça de Deus, nesse mesmo dia, na estação de autoridades do aeroporto de São Paulo, encontrei o Delegado Agílio, o Delegado-Chefe da Polícia Federal, e me certifiquei de que o Ministro Dias já
havia falado com ele.
No dia 21 de setembro, o Senador Roberto Requião protocolou, junto à Presidência da República,
denúncia encampada por ele, anexando uma carta
anônima. Mesmo se tratando de carta anônima – a
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Constituição a considera criminosa –, em respeito a
um Senador da República que a endossava, reiterei
pedido ao Ministro da Justiça para abertura de inquérito policial no âmbito da Polícia Federal. Este é o documento nº 16.
Nunca houve, não há e não haverá nada a esconder no meu Ministério, porque essa é a prática
que nos foi recomendada pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso.
Ontem, quarta-feira, recebi o relatório de auditoria de acompanhamento da CISET e hoje já determinei ao Indesp a adoção de todas as medidas corretivas e a apuração da responsabilidade de todos os
agentes apontados no relatório em ações de impropriedade, improbidade ou irregularidades. Também
determinei o encaminhamento do relatório ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e à Polícia Federal. Este é o documento nº 17.
Para novas providências, aguardo relatório conclusivo da sindicância e o resultado do inquérito da
Polícia Federal.
Srs. Senadores, ilustre e distinto Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Congresso Nacional, esses são os fatos e aqui estão os documentos que os comprovam.
Reitero que na composição da minha equipe fui
buscar os nomes mais indicados do Pais para executar as tarefas que o Ministério exige. Eles vieram dos
mais diversos setores, de vários Estados brasileiros.
O meu Ministério é brasilizado por dentro, assim
como o Brasil é globalizado por dentro em razão de
tantas imigrações. A todos dei a minha orientação e o
meu voto de confiança.
Sou um homem de boa-fé. Posso ter sido enganado? Todos estamos sujeitos a isso. Mas não tenham dúvida: jamais permitirei comportamentos que
não sejam pautados pela retidão de conduta e pelo
compromisso irrestrito com o bem absoluto do povo
brasileiro.
Muito obrigado. Estou à disposição para as perguntas desta magna Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Terminada a exposição, passaremos agora à
fase de interpelações. O primeiro inscrito é o Senador
Hugo Napoleão, a quem concedo a palavra.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presidente do Senado Federal, Srªs e Srs. Parlamentares, Sr. Ministro de Estado do Esporte e Turismo, Rafael Greca de Macedo, sinto-me inteiramente à vontade para assomar à tribuna desta Casa, que é minha
também, para dizer que folgo ao verificar em ambos
os lados do painel luminoso de registro de presença

232

ANAIS DO SENADO FEDERAL

desta Casa que o Ministro Rafael Greca a ela vem por
iniciativa própria. Aliás, há alguns dias, quando o Senador Eduardo Suplicy dirigiu questão de ordem ao
Presidente Antonio Carlos Magalhães, S. Exª esclareceu que já estavam em andamento as tratativas para
a vinda do Ministro e eu mesmo tive a oportunidade
de dizer a S. Exª que havíamos tratado disso minutos
antes. De modo que não havia necessidade nenhuma
de convocação, já que a tanto se dispôs o Sr. Ministro.
Tive o cuidado de ler não apenas e exclusivamente o que foi publicado pela imprensa, mas sobretudo os depoimentos dos Senadores da República.
Pincei aqui e acolá algumas observações que a mim
me parecem absolutamente interessantes e importantes para a melhor compreensão do problema.
No próprio requerimento assinado pelo Senador
Eduardo Suplicy e outros Srs. Senadores, há a afirmação de que a vinda do Ministro seria interessante
para se examinar a abertura de salões de bingo no
País, supostamente desviados para a campanha eleitoral. O ”supostamente“ já coloca muito bem que não
era uma afirmação peremptória, era apenas uma alusão a uma suposição.
Colho também da revista Veja, do dia 8 de agosto, a afirmação de que havia suspeita de que o Indesp
estaria ”encarregado de autorizar a abertura de salões de bingo pelo País, estaria mordendo o bolso de
interessados em obter uma permissão de funcionamento“. Diz a própria revista: ”estaria“.
Tanto no requerimento de convocação do Sr. Ministro quanto na afirmação da revista há uma suposição.
Mas colho também informação da revista IstoÉ,
de 13 de agosto, segundo a qual o Ministro Rafael
Greca, ”alvejado por críticas de ex-funcionários do
Instituto Nacional do Desenvolvimento do Desporto...“ Quer dizer, ”alvejado de críticas“ revela também
uma situação suposta.
Mais adiante, o jornal O Globo, de 16 de outubro, afirma que o Ministério Público acusa o Indesp de
conivência com a Máfia. O Instituto ”estaria permitindo que bingos virem cassinos“ – estaria! Então, também esse grande órgão de imprensa situa a posição,
digamos, de uma insinuação, mas não de uma afirmação.
Tive o cuidado de verificar também alguns dos
pronunciamentos dos Srs. Senadores nesta Casa.
Por exemplo, o nobre Senador Osmar Dias, em discurso feito na terça-feira, dia 20 de outubro, coloca
muito bem, embora tenha sido incisivo nas afirmações, mas, agradecendo o aparte oferecido pelo Senador Eduardo Suplicy, diz: ”Agradeço o apoio que V.
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Exª dá a essa necessidade de investigar, porque aqui
ninguém, nem eu, nem V. Exª, ao menos, está fazendo acusações ao Ministro Rafael Greca“.
Mais adiante, continua: ”Se o Ministro...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. Faz soar a campainha.)
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Vou
concluir Sr. Presidente.
”Se o Ministro Rafael Greca não tiver nada a ver
com isso aqui, volto à tribuna e digo que ele não tem
nada a ver.”
Tudo isso foi falado em uma posição de absoluta
seriedade. Nesse mesmo sentido, também falaram a
Senadora Marina Silva, o Senador Ernandes Amorim,
lembrando, inclusive, que o Ministro teria tomado as
providências necessárias.
Desse modo, diante do fato de que há afirmações envolvendo omissão eventual ou envolvimento
atual, e tendo em vista que V. Exª assumiu o Ministério em um momento em que não havia cadeira, mesa
ou sala e, mesmo assim, já em fevereiro tomava providências para suspender o credenciamento de bingos
no País e os convênios com os Estados da Federação
brasileira, gostaria de saber o que pensa a respeito
da afirmação do jornalista Juca Kfouri, a que V. Exª
fez referência, de que recebeu do computador do
Indesp informações erradas. Quem do Indesp as passou a V. Exª?
Em segundo lugar, se houve insinuações com
relação ao Sr. Luís Antônio Buffara ser o gestor financeiro da campanha de V. Exª, o que V. Exª tem a dizer
com relação à saída do Sr. Buffara e como V. Exª encara essa situação?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Ministro Rafael Greca,
que dispõe de cinco minutos para responder.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Líder do
Partido da Frente Liberal, ocupo cargos públicos há
17 anos e sempre os ocupei com absoluta probidade.
O povo da minha cidade, desde que me elegeu vereador, tem-me confirmado e acrescido de endosso popular pela seriedade da minha ação pública. Fui prefeito de 6.600 obras, geri um orçamento de mais de
US$1bilhão por ano. Então, essas aleivosias são levantadas contra mim sempre usando o tempo de verbo condicional: teria, estaria, faria. Na verdade, fazem
parte do processo democrático.
Um dos gregos disse que as democracias também são feitas de grandes calúnias, normalmente
porque os opositores imaginam, naqueles a quem
movem oposição, um personagem ideal, um canalha
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de plantão que só faz comer, dormir e mentir. E ter um
opositor assim é o paraíso. No entanto, asseguro a V.
Exª que não se pode enganar por 17 anos uma população esclarecida, como é a população de Curitiba e
do Paraná, já que na última eleição, na minha cidade,
obtive 175 mil votos. Jamais fiz esquema, jamais cobrei o que quer que fosse e não autorizo nem admito
que qualquer pessoa o faça em meu nome.
As denúncias de que os bingos estariam sendo
fonte financeira para um caixa de campanha morrem
na origem. Em Curitiba, morre no nome honrado do
meu pai, o Professor Eurico Daché de Macedo; morre
no suor do meu avô, o empreiteiro de origem italiana,
Rafael Francisco Greca, que calçou boa parte das
ruas da cidade. Claro que me causa profundo desconforto essa injúria, mas sofrê-la com serenidade faz
parte da minha vida de homem público.
Em primeiro lugar, estamos em 1999, ainda é
muito cedo para pensar em candidatura ao Governo
do Paraná, por maiores que pudessem ser minhas
pretensões pessoais. Segundo, quem quer fazer caixa de campanha não convida um homem de controle,
indicado pelo Sr. Domingos Poubel, da Secretaria Federal de Controle, uma pessoa que jamais houvera
visto antes na minha frente, para coordenar com lisura, decência e seriedade um setor problemático,
como é o de bingos. Terceiro, quem quer fazer caixa
de campanha não pensa na Caixa Econômica Federal, não passa todo o controle para a Caixa Econômica Federal e, muito menos, propõe que se imponha
sobre o setor a cobrança de uma taxa federal, a ser
recolhida junto ao Tesouro Nacional, para sustentar a
fiscalização e o controle necessários.
Quanto às ilações do jornalista Juca Kfouri e as
informações que recebi, elas sempre me foram dadas
pelo autarca Prof. Manoel José Gomes Tubino, Presidente da autarquia.
Não tenho nada a esconder, Senador Hugo Napoleão. Não há, não houve e não haverá junto de mim
nada que compreenda trevas ou escuridão, ou vergonha, porque sou filho da luz e do bem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Senador Hugo Napoleão, V. Exª tem dois minutos para a réplica.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr. Presidente, procurarei cingir-me a esse tempo. Pelo que
vejo, quero apenas dizer que o Ministro Rafael Greca
não é, como afirmou, Ministro do jogo; nem talvez os
bingos sejam a menina de seus olhos. Creio, todavia,
que faz parte de leis anteriores – Lei Zico e Lei Pelé –
e a lei é feita para ser cumprida. O que S. Exª se per-
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mitiu foi procurar aperfeiçoar-se, como bem afirmou
aqui.
Indago, porque é preciso que fique bem esclarecido: V. Exª também propôs medidas, desde fevereiro,
poucos dias depois de entrar, e, agora, recentemente,
está em vias de repassar à Caixa Econômica todo o
acervo financeiro com relação às injunções que envolvem o bingo?
Encerro, pedindo que o Ministro responda a
essa indagação e dizendo que vejo que S. Exª está
em uma posição confortável e que estão trabalhando
com S. Exª em termos de hipóteses.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Ministro, V. Exª tem dois minutos para responder.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Agradeço ao
Senador Hugo Napoleão a precisão das suas indagações. Estimo muito, Sr. Presidente, que – usando, ainda, o que diziam os gregos –, se a democracia se faz
também de grandes calúnias, que se estabeleça a
maiêutica, o método da busca da verdade pelo contraditório, pelo questionamento.
Estou plenamente à disposição para qualquer
questionamento dentro do método socrático de, com
sinceridade, abrir minha alma no Senado do meu
País.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Senador Luiz Otávio. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, Sr. Ministro Rafael Valdomiro, Srªs e Srs.
Senadores, venho aqui para lançar um pouco de luz
sobre essa questão do bingo, que é de extrema seriedade e que foi tratada, até agora, com uma ligeireza
impressionante.
As denúncias e os escândalos têm origem numa
investigação da Operação Mãos Limpas, da Itália, do
Ministério Público e dos juízes italianos que combatem a Máfia. Não a Camorra, não braços e organizações regionais, mas a vera Máfia, a Máfia siciliana, a
Máfia de Palermo, que resolveu instalar, no Brasil, um
esquema de lavagem do dinheiro do narcotráfico.
Juízes e procuradores italianos quebraram o sigilo de alguns capos da máfia italiana e, com isso,
conseguiram a informação de que ela estava dominando, com o seu braço espanhol, o sistema de bingos no Brasil, de franquias e leasings de máquinas
caça-níqueis. Essas informações foram encaminhadas para o Ministério Público brasileiro, que passou a
investigar o que ocorria.
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No dia 19 de outubro, o Ministério Público brasileiro entrou com uma ação cautelar numa vara federal, pedindo a proibição das máquinas de jogo, que já
eram 100 mil no Brasil. O preço médio de cada uma
era de US$2.500 ou R$5 mil, ou seja, um investimento de R$500 milhões.
Eu não diria que o processo de corrupção da estrutura do Governo tenha começado exatamente na
administração do Sr. Rafael Valdomiro. Eu não cometeria essa injustiça com o Ministro do meu Estado.
Esse processo começou anteriormente. Embora a Lei
Pelé tivesse proibido de maneira cabal a utilização de
máquinas de jogo, antes da administração do Ministro
Rafael Valdomiro surgiu uma famosa Portaria nº 104.
No entanto, o Ministro pegou o barco andando.
E, no dia 19, no mesmo dia em que o Ministério
Publico Federal fez a denúncia e pediu a proibição da
utilização das máquinas de jogo, recebi de um depoente conhecido por mim e ao qual dou crédito uma
denúncia: um grupo de funcionários, ligados ao Ministro, ex-funcionários e funcionários da Conab na época
do Sr. Eugênio Libreloto Stefanelo – Paulo Araújo,
André Roberto Manfredini, Sérgio Buffara, Luís Antonio Buffara Freitas, ex-Tesoureiro de campanha do
Ministro –, reuniam-se na Conab com representantes
da máfia italiana e dos bingueiros brasileiros.
Essa acusação, que recebi e repassei ao Presidente da República, pode ser provada e já foi provada
pelo Ministério Público com a simples leitura do Protocolo de Entrada na Procuradoria Geral da Conab desses representantes dos bingos, sócios da máfia italiana no Brasil.
O que estavam fazendo? Redigindo a Portaria
nº 23, que aperfeiçoava a canalhice e a patifaria, que
transformava as máquinas de jogo, por meio de um
conceito contrabandeado, em bingo permanente.
Como é que operava esse grupo? Esse grupo
se reunia com os bingueiros em São Paulo, hospedavam-se no Flat Parthenon, e, em função da presença
física do meu informante, posso afirmar a V. Exªs que,
em determinada ocasião, reunido com todos os bingueiros, o Sr. André Roberto Manfredini bateu na
mesa e disse: ”Agora é assim: ajoelhou, tem que rezar. Ou paga, ou se ferra.“ E o preço desse pagamento era de US$150 mil por maquinista, por bingueiro.
Os bingueiros passaram a pagar US$150 mil
para redigir uma medida provisória definitivamente liberalizante, porque, embora os decretos estivessem
tentando forçar a entrada das máquinas de jogo no
Brasil, a Lei Pelé a havia proibido de maneira definitiva e indiscutível.
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Pagaram os bingueiros e redigiram a medida
provisória, que circulou pelo Brasil na mão dos bingueiros e dos donos de casa de jogo antes de ser
apresentada à Casa Civil da Presidência da República. Cobravam, além disso, US$15 mil por licença de
bingo: US$7,5 mil na frente e US$7,5 mil depois de a
licença ter sido concedida.
O Ministro Rafael Greca entregou ao Presidente
da República a medida provisória que legalizava definitivamente o bingo no Brasil no dia 25 de agosto de
1999. Não existiam duas opções de medida provisória, era uma só, abrindo e liberalizando o jogo.
O Ministro, no Paraná, assegurou que o Presidente havia sido anteriormente induzido a erro e que
S. Exª corrigiu o erro, conforme entrevistas no programa Grito da Cidade da Rede Bandeirantes, em 1º de
novembro de 1999. No entanto, quem estava tentando fazer o Presidente da República ser induzido a erro
era o Ministro que apresentou à Casa Civil uma única
medida provisória que liberava definitivamente as máquinas de jogo de azar no País.
Como, no dia 19 de outubro, o Ministério Público
Federal entrou com ação para proibir a utilização de
máquinas de jogo, o Ministro, que, até então, declarava na imprensa brasileira reiteradamente – tenho os
recortes dos jornais e as transcrições de suas entrevistas na televisão – que o bingo era um fato consumado e já estava introduzido na sociedade brasileira,
pois afinal já existiam 100 mil máquinas, disse que
não era contrário nem favorável e que queria apenas
regulamentar uma atividade já existente.
E a regulamentação da atividade foi levada ao
Presidente da República pelo Ministro, que entregou
essa minuta à Casa Civil. Portanto, o Presidente da
República foi vendido à máfia do narcotráfico italiana
e espanhola pelo famoso grupo de Curitiba, pelos Srs.
Paulo Araújo André, Roberto Manfredini e Sérgio Buffara de Freitas. O Presidente foi vendido.
A medida provisória foi redigida, e o Ministro entregou-a na Casa Civil. Isso é cabal e definitivo. Estamos perdendo tempo, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães. Fazendo soar a campainha.) – Senador Roberto Requião, pediria a V. Exª que concluísse, porque o
seu tempo já se esgotou.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, vou tentar concluir em mais um minuto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Muito obrigado.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Com um pouquinho da razoável tolerância que gozou
o Ministro por parte de V. Exª.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª, a bem da verdade, já ultrapassou quatro minutos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – A
medida provisória foi entregue à Presidência da República. Estamos perdendo tempo, porque a participação do grupo de São Paulo, que se hospedava no
Flat Parthenon, já foi confirmada pela Polícia Federal.
O esquema já foi levantado, e a Polícia Federal fechará o inquérito daqui a dois ou três dias.
Por outro lado, ontem, na Comissão de Assuntos Sociais, o Ministério Público Federal anunciou a
sua disposição de amanhã indiciar o Ministro Rafael
Greca por formação de quadrilha e uma série de outros crimes.
Estamos aqui, numa espécie de reunião da Academia Brasileira de Letras, discutindo amenidades. O
fundamental é que uma Comissão Parlamentar de
Inquérito quebre os sigilos. A acusação é de formação
de caixa 2 para uma futura candidatura ao Governo
do Paraná ou para qualquer outra coisa. As reuniões
estão confirmadas pelos protocolos de entrada no
Indesp, e a Polícia Federal confirmou a ação e a operação do grupo de São Paulo.
E não precisamos interrogar o Sr. Ministro Rafael Greca, mas sim instaurar uma simples CPI que
quebre os sigilos telefônico e bancário e resolva esse
problema em 15 dias.
A máfia entrou no Brasil, mas não começou no
Ministério do Sr. Rafael Greca. No entanto, avidamente tomaram conta do esquema e redigiram a Portaria
nº 23, que o Sr. Manoel Tubino foi forçado a assinar.
Redigiram também a medida provisória que tenho em
mão e que me foi entregue pelo Ministério Público, liberando definitivamente o jogo no Brasil.
O SR. PRESIDENTE(Antonio Carlos Magalhães) – A prova de que esta discussão é séria é a
presença de V. Exª na tribuna. Se V. Exª está na tribuna, não o faz para discutir amenidades, mas sim os
problemas do País.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) – Sr.
Presidente, a crítica foi feita quanto ao formato desta
sessão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Mas esse é o formato regimental, que temos
de seguir.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Porém, o formato regimental dá uma vantagem enorme aos representantes do Executivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Ministro Rafael Greca.
S. Exª dispõe de cinco minutos.
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O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente do Senado Federal, Srªs e Srs. Senadores, não tratei com ligeireza esse assunto. Desde o primeiro momento, dei a ele a seriedade que merece. É preciso
garantir a auto-sustentação do esporte brasileiro. É
preciso fazer valer a Lei Pelé, que S. Exª votou e que
manteve os bingos no País. É preciso organizar esse
setor, estabelecendo auto-sustentabilidade até para o
seu controle. É claro que o Indesp é uma entidade frágil hoje. Por isso, advogo a transferência do controle
para o setor lotérico da Caixa Econômica Federal.
Máfia italiana, camorra, narcotráfico, lavagem
de dólares no exterior, mudança de famílias da cidade
natal para o exterior? Esse não sou eu Senador Requião! Esse é o opositor que V. Exª imaginaria ter, que
V. Exª adoraria ter! Mas não vou cansar o Senado com
questões do Paraná. Vou lhe responder tudo na Justiça do Paraná e nos palanques do Paraná. Aguarde-me!
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Não. V. Exª vai responder aqui e agora, Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª não pode interpelar agora, Senador. V.
Exª terá direito à réplica para fazer as suas indagações.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Vou responder, sim, senhor.
O opositor que S. Exª, o Senador Roberto Requião, deseja não é o Ministro que eu sou. Eu sou outra
coisa. Eu sou o Ministro que o Presidente Fernando
Henrique Cardoso confia e que vai empenhar toda a lisura do seu caráter para apurar isso até a última vírgula, até o último ponto-e-vírgula. Não tenho medo dessa
história. Dou irrestrito apoio ao Ministério Público.
Levei ao Presidente da República, sim, todas as
possibilidades de reengenharia do setor. V. Exª mostra só a minuta de medida provisória que convém ao
seu discurso, mas há uma outra sobre a mesa do Senado, igualmente encaminhada, com todas as medidas moralizadoras.
Agora, as máquinas eletrônicas programadas
estavam no País desde 1993. E a autarquia presidida
pelo Sr. Manoel Tubino exerceu toda a sua liberdade
para formular a sua política. Eu não tive conhecimento
da elaboração da Portaria nº 23. Eu não fui consultado; o meu consultor jurídico não foi consultado. Não
houve submissão dela ao meu arbítrio.
Das pessoas que o senhor citou, só conheço o
engenheiro Luís Buffara de Freitas. Ele é um engenheiro da Petrobrás; formou-se comigo na Escola de
Engenharia. Trabalhou na Petrobrás no Rio Grande
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do Norte; depois contraiu esclerose múltipla. Apareceu em Curitiba quando eu já era prefeito, e eu o convidei para instruir o processo do Programa de Transporte Coletivo Urbano de Curitiba, processo que envolveu US$140 milhões de investimento e que valeu
um elogio do BID sobre nós.
As outras pessoas, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, talvez eu as conheça de vista. O irmão do
engenheiro Luís Buffara, o Sérgio Buffara, por um
tempo foi sócio do Ministro Pelé. Acho que foi até o Ministro Pelé quem me apresentou a ele, e essa foi a
única vez em que o vi. O Buffara nunca foi meu tesoureiro de campanha. Na campanha de Deputado Federal, a última, minha tesoureira chamava-se Nádia
Abadia Aleixo. É pessoa que trabalha ainda hoje no
meu escritório, e há documento comprobatório no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Na campanha
eleitoral do ano passado, o engenheiro Luís Buffara
de Freitas trabalhava no Programa de Transporte Coletivo Urbano de Curitiba, sob a supervisão do Banco
Interamericano de Desenvolvimento e sob as ordens
do Prefeito Cássio Tanigushi.
Esse Paulo Araújo, eu nunca o vi. Soube da sua
existência por meio da carta de demissão do João Elias. E o que o Paulo Araújo escreveu no âmbito do
Indesp, com respeito à tradição literária do Senado,
posso dizer que foi um alimento cozido que não consumimos, porque o que ele escreveu foi considerado
pelo Dr. Marcus Vinícius Bastos de má qualidade.
Então, foi arquivado; foi como uma comida cozida que
não se consumiu. Se estava envenenada, não fez mal
à República.
Agora, peço desculpas também a todos os 23
milhões de oriundi que fazem parte da valorosa e
brava gente brasileira e a todos os nossos imigrantes
por essas ilações trágicas do Senador Roberto Requião, de profundo desrespeito à contribuição da Itália à civilização ocidental.
Revolta-me, até o íntimo da minha alma, que, à
luz do renascimento, do pensamento clássico, da maravilha do Evangelho e da religião, a beleza da Itália
seja reduzida ao sórdido mundo desse homem triste,
muito triste, porque vive só em convívio de personagens terríveis, que ele imagina a cada ocasião.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – O tempo de V. Exª está esgotado. Senador
Roberto Requião, V. Exª dispõe de dois minutos, prorrogáveis por 30 segundos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
O Ministro perdeu o eixo e mentiu ”...................“
ao Senado da República.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Peço à Taquigrafia que retire a expressão imprópria do Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Retire a expressão ”..................“, porque a mentira eu
mantenho em qualquer circunstância e vou prová-la.
O Ministro disse que não conhece o Sr. Paulo
Araújo. O mais intrigante é o fato anunciado pelo jornalista Juca Kfouri, em matéria publicada em 7 de novembro de 1999, que relata ter conversado com o Sr.
Paulo Araújo, por telefone, quando este último se encontrava no gabinete do Ministro Rafael Greca, cujo
telefone teria sido passado a ele pelo próprio Ministro
que o anunciara como advogado de sua confiança.
O Sr. Luís Antônio Buffara era, sim, tesoureiro
de campanha do Ministro Rafael Greca. Isso, no Paraná, em Curitiba, é público e notório, e o que é público
e notório é dispensável até de prova em juízo.
O importante é que, sem esses arroubos pseudoliterários, essa defesa emocionada da máfia italiana, precisamos aprofundar a investigação sobre esse
processo. Cem mil máquinas foram introduzidas no
Brasil. A introdução dessas máquinas começou antes
de o Ministro assumir o seu cargo, mas o Ministro foi o
instrumento ou o partícipe da venda de uma medida
provisória, comprada pela máfia e enviada por ele à
Casa Civil da Presidência da República. A outra opção surgiu depois da ação do Ministério Público Federal, porque, até então, o Ministro defendia a regulamentação do jogo, tratado como uma situação implantada definitivamente na sociedade brasileira. E
temos de levar a sério esse problema.
O Ministério Público Federal e a Polícia Federal
já conseguiram provas suficientes nos interrogatórios, e o que precisamos, num gesto de coragem do Ministro, seria agora, para demonstrar com clareza que
de nada tem medo, o apoio a uma Comissão Parlamentar de Inquérito que lhe quebre imediatamente os
sigilos telefônico e bancário, bem como o dos auxiliares do Ministério que redigiram na Conab e em outros
lugares a medida provisória que S. Exª, o Ministro Rafael Valdomiro, entregou ao Presidente da República,
que, por sua vez, foi vendido à máfia italiana. Se isso
não é sério, não sei o que é sério.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Sr. Ministro, V. Exª dispõe de dois minutos
para tréplica.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Só gostaria
de dizer, Sr. Presidente, que não sou da Cosa Nostra;
sou da Terra Nostra. Essa é a minha novela. A desse
homem triste é a Cosa Nostra.
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Srªs e Srs. Senadores, dizer que o Professor Tubino foi forçado a assinar a Portaria nº 23 é uma sandice, uma estultice, porque, em 9 de setembro, depois
de a Veja haver publicado as denúncias, o mesmo
Professor Tubino renovou a Portaria nº 23, daí então
com outro número – Portaria nº 37, de 1999 –, sem falar comigo. Foi por isso que eu o demiti.
Quanto ao jornalista Juca Kfouri, é viúva do Professor Tubino. Ele me indicou o Professor Tubino. Eu
demiti o Professor Tubino e, então, passei a ser perseguido. Somou-se a isso a contrariedade do jornalista
com a questão de uma mesma empresa não poder
ser dona de mais de um time de futebol. Defendo a
tese da Fifa. Parece que o jornalista pensa em outra
tese. Agora, Senador Roberto Requião, o papel aceita
tudo, e não vou cansar o Senado, não posso cansar o
Senado.
Veja só, Sr. Presidente, que estou plenamente
tranqüilo. A minha novela é Terra Nostra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já conheço o Ministro Greca há algum tempo. Eu o conheci como Prefeito de Curitiba e fiquei surpreso ao ver como o Ministro era querido pelo povo de Curitiba. Isso foi uma surpresa para mim. Naquela época, eu não conhecia um
prefeito com tanta popularidade.
Continuo surpreso, Sr. Presidente. Por isso,
peço ao Ministro Greca que me dê algumas explicações.
Na Paraíba, tivemos uma enxurrada de máquinas, e nenhuma ação do Ministério da Cultura a esse
respeito. Até que tivemos um problema, e o Governador as suspendeu. Fato idêntico ocorreu no Rio Grande do Norte. Lá também o Governador mandou suspender as máquinas.
Perguntei, há pouco, ao nosso Deputado Inocêncio Oliveira se há mais algum tipo de máquina. Por
exemplo, se há máquina de bingo e outros tipos. Ele
me disse que não, que tudo era caça-níquel.
Ao que me consta, no Brasil, de Norte a Sul, essas máquinas existem. Alguns Bingos estão fechando; outros não. Alguns se mantiveram abertos via Justiça.
A minha pergunta é a seguinte: existe algum tipo
de máquina que teria de ter autorização do Indesp
para funcionar?
Quando V. Exª propôs a reformulação, li nas revistas – fiquei estupefato! – que o Sr. Manoel Tubino
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disse que V. Exª teria feito essa reforma para passar
para o Sr. Buffara o controle dessas máquinas.
A pergunta – para quem é ignorante na área de
jogo – é a seguinte: existem dois tipos de máquina?
Essa afirmação do Sr. Manoel Tubino, que me causou
espécie, procede?
Essas são as minhas perguntas.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Estimado
Senador Suassuna, com o maior respeito pelo seu
mandato e pela brilhante defesa que faz nesta Casa
dos interesses da Paraíba, quero lhe assegurar que a
reforma do Indesp foi feita por ordem do relatório da
Ciset, da Presidência da República, em dezembro de
1998. Eu a implantei a partir de fevereiro/março de
1999, assim que tomei conhecimento do relatório.
De forma alguma a reformulação do Indesp foi
feita para dar poder ao Sr. Buffara. Ela obedeceu a critérios firmes. Primeiro, à recomendação do Ministério
de Orçamento e Gestão, para modernização da estrutura administrativa; segundo, à recomendação do
Relatório nº 108, de 1998; terceiro, a reforma foi amplamente discutida no âmbito do Indesp, sem a minha
participação, com orientação do MOG – Ministério de
Orçamento e Gestão -, enxugando níveis decisórios,
transformando cargos, criando outros, como a Coordenação de Bingos e a Coordenação de Convênios.
Setores problemáticos, segundo relatório da Ciset, de
1998.
As atribuições e competências de cada diretoria, divisão e assessoria estão expressas no Regimento Interno proposto ao Ministério, com parecer de
próprio punho do Presidente Manoel Tubino.
Se o Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães
me permite, se autógrafo vale para a delícia do Senado, está aqui a letra do Professor Manoel Tubino. Está
aqui para a imprensa, está aqui para a televisão, está
aqui para o Brasil.
Enquanto isso, leio:
Ao Sr. Consultor Jurídico do Ministério
do Esporte e Turismo, informo que essa
proposta de regimento foi amplamente debatida com todos os setores do Indesp e,
após análise minuciosa da Presidência, ela
atende plenamente ao funcionamento e aos
objetivos dessa autarquia.
Assim sendo, estamos de acordo com
a aprovação da proposta.
Era dia de São Pedro, aquele que negou três
vezes!
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29 de junho de 1999. Assinado: Dr. Manoel José
Gomes Tubino – só que o galo, no meu caso, não cantou, porque não vou ser crucificado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª desiste da réplica?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Eu gostaria de fazer apenas mais uma pergunta ao Ministro.
Sr. Ministro, em relação a essa área de bingo, o
senhor já fez a sugestão ou já fez o pedido formal
para que fosse passado para a lotérica da Caixa Econômica Federal?
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sim, senhor.
O convênio está sendo elaborado. A idéia é a de que
não só a Caixa, mas também a Polícia Federal e a Receita Federal, com os recursos da taxa bingo, possam
ter verbas para organizar esse setor.
O Dr. Augusto Viveiros também chamou os doze
Estados. Por exemplo, do Rio de Janeiro, o Presidente
da Loterj; do Paraná, o Presidente da Lotopar, para
lhes dizer das novas medidas e normas baixadas pelo
Presidente da República.
Há um interesse irrestrito do Senhor Presidente
Fernando Henrique Cardoso em iluminar esse porão.
Tanto eu, o Professor Fernando Henrique Cardoso
como a maioria das mulheres e dos homens de bem
deste País têm a alegria de poder auto-sustentar o esporte – se isso for possível! Porém, não podemos permitir que máfia, lavagem de dinheiro, crônicas tristes
do outro lado do mar sejam transplantadas para o
Brasil. Da Itália eu gosto mesmo é da luminosa receita
de pizza margueritha: manjericão, tomates da encosta do Vesuvio e pão feito em casa, amassado com o
suor de um povo honesto e trabalhador. O mais são
trevas, escuridão e malvadeza.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Agradeço a resposta de V. Exª. Mas o gosto
pessoal de V. Exª pela Itália, prefiro que deixe para
mencioná-lo em outra oportunidade.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Está certo.
Peço-lhe desculpas, Sr. Presidente, pelo momento de
descontração. Desculpe-me por favor!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Jefferson Péres.
O SR. JEFFERSON PÉRES (PFL – MS) – Sr.
Presidente, Sr. Ministro, eu gostaria de ter a mesma descontração de V. Exª quando e se me pesarem
sobre a cabeça acusações de tamanha gravidade.
Deixo a tarefa de acusá-lo para os seus adversários e a de defendê-lo para os seus correligionários
Eles estão cumprindo o seu papel Vou procurar rapidamente adotar a postura de um observador isento,
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tanto quanto um político pode ser isento em uma atividade que é, por sua natureza, engajada e apaixonada.
Sr. Ministro, o auxiliar de sua confiança, o Sr.
Luís Antônio Buffara foi alvo de acusações sobre um
suposto esquema de corrupção – fato da mais alta
gravidade. Ele pediu exoneração do cargo que ocupava no Indesp. Eu lhe pergunto: a exoneração foi uma
confissão de culpa ou foi um ato de prudência de
quem queria deixar que as investigações corressem
sem o constrangimento da sua presença?
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Ilustre Senador Jefferson Péres...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª utilizou todo o tempo de cinco minutos
com essa pergunta?
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Não, posso ir adiante.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Então, eu preferiria que V. Exª continuasse.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Concluísse as perguntas?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Concluísse as perguntas, e o Ministro as respondesse. Se não for assim, vamos ferir o Regimento.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM)
– Então, fico apenas com essa pergunta. Depois,
faço...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Na réplica.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT- AM) –
Na hora da réplica, continuo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª tem a palavra, Sr. Ministro.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Ilustre Presidente, ilustre Senador Jefferson Péres, as acusações
são graves. Mas as medidas moralizadoras são muito
fortes e são as únicas de que disponho no arcabouço
das legislações administrativa e pública brasileiras.
Quais são as medidas? Inquérito da Polícia Federal; sindicância no âmbito do Instituto Nacional do
Desporto; sindicância livre, prorrogada por 60 dias –
eu até não tinha o direito de querer apressá-la -, e, ao
mesmo tempo, auditoria da Ciset, da Secretaria Federal de Controle do Ministério da Fazenda e a irrestrita transparência para a imprensa e para a opinião
pública .
Fiz tudo o que pude. Mas aprendi, ao longo da
minha vida, não aceitar que as pessoas sob suspeição fossem submetidas a rito sumário. Não sou fascista, não sou totalitário; gosto de Winston Churchill
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quando ele diz que ninguém poderá ter sua honra maculada ou sofrer qualquer injúria por mera suspeita,
nem sofrer reparo ou punição sem que antes tenha
sido julgado, mediante julgamento imparcial, livre,
equânime, decente e aberto.
O Procurador Luiz Francisco, do Distrito Federal, entrou com uma ação cautelar contra o Dr. Luís
Buffara de Freitas por improbidade administrativa.
Esta ação nos causou grave desconforto – pensei em
pedir que o meu assessor fosse afastado junto com o
Professor Manoel Tubino -, mas ele pediu que o juiz
desse a sentença se ele devia ou não ser afastado.
Quando saiu a sentença do juiz dizendo que ele não
precisava ser afastado, porque tinha direito de expor o
contraditório, ele, de um leito de hospital – porque tem
esclerose múltipla, e com o estresse das denúncias,
isso se agravou, conforme já relatou, no Senado, no
âmbito de uma Comissão o Senador e médico Lúcio
Alcântara -, ele pediu a exoneração. Essa exoneração
deu-me – claro – muito mais conforto, mas também a
minha consciência está tranqüila. Não fui o juiz do
meu cooperador. Quem deve ser o juiz dos atos de todos os membros da autarquia é o juiz encarregado,
depois do inquérito da Polícia Federal, depois da apuração das improbidades que constam do Relatório da
Ciset, depois da sindicância concluída.
Vejo tudo isso, Senador, com muita serenidade
e com profundo respeito ao Senado do meu País. Reafirmo que não há, não houve e não haverá, em qualquer momento da minha ação enquanto Ministro,
qualquer intenção de esconder qualquer coisa errada
que seja.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Senador Jefferson Péres,
para a réplica.
O SR. JEFFERSON PÉRES (Bloco/PDT – AM).
– Eis o ponto da questão, Sr. Ministro: a presunção é
sempre de inocência – é um princípio geral do Direito.
O seu auxiliar, Sr. Luís Buffara, presumo que ele
é inocente. Mas, como havia graves acusações contra
ele – V. Exª mesmo acabou de dizer, V. Exª ia pedir
seu afastamento, mas ele pediu exoneração, porque
a prática é elementar em Administração Pública: pessoa alvo de pesadas acusações pede afastamento ou
exoneração -, e V. Exª disse que ele o deixou confortável. Pergunto-lhe: essa regra vale para o seu auxiliar e
não vale também para V. Exª?
V. Exª foi acusado por um jornalista, que assinou
embaixo; V. Exª foi acusado pelo Sr. Tubino,
ex-presidente, que é uma pessoa qualificada – parece-me -, e V. Exª, segundo anunciaram dois Procuradores da República anteontem, vai ser ou investiga-

239

do, ou acusado, ou denunciado por S. Exªs. Ou seja,
pesam sobre V. Exª – que presumo inocente -, acusações tão graves quanto sobre seu auxiliar. A regra que
vale para o seu auxiliar, que V. Exª julgou adequada,
não vale para V. Exª? Eu lhe pergunto. V. Exª, então,
não deveria, neste caso, por coerência, pedir afastamento para deixar confortável o Governo a que serve?
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Exmº Sr. Senador, a minha presença no Governo, desde o momento do convite, em todos os momentos, depende
do Senhor Presidente da República e do seu elevado
arbítrio.
Eu, Rafael Greca de Macedo, nada tenho a esconder. Quero servir ao meu País com serenidade,
com determinação de espírito de conseguir o melhor
para o meu País.
Com relação às denúncias que anunciam os
Procuradores, com alarde, na Imprensa e pela boca
do Senador Roberto Requião, pelo seu discurso aqui,
pelos lábios do Senador Roberto Requião, eu vou
aguardar com serenidade, porque tenho certeza que
tudo se passou no âmbito de uma autarquia. E todas
as medidas que um órgão supervisor pode tomar nesse caso, eu as tomei. Eu não só mudei a legislação vigente no País, por proposta de Medida Provisória ao
Presidente da República, como instituí a sindicância
interna no âmbito da autarquia, como intuí o relatório
da auditoria da Secretaria-Geral de Controle do Ministério da Fazenda, como ainda, Sr. Senador, abri a
casa à investigação da Polícia Federal e do Ministério
da Justiça. A minha presença, como Ministro – sou
Deputado Federal eleito -, ela depende só e da irrestrita confiança do Senhor Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Wilson. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Sr. Presidente do Senado Federal, nobre Senador Antonio Carlos Magalhães; Srs. integrantes da
Mesa; Sr. vice-Presidente, nobre Senador Geraldo
Melo; Sr. Ministro Rafael Greca, Srªs. e Srs. Senadores.
Sr. Ministro, acompanho o desenvolvimento
deste caso desde o seu início. Não estou aqui e não
estive presente, em nenhum momento, neste caso na
condição de Senador do PFL com a obrigação de defender um Ministro do PFL. Não, Sr. Ministro! Porque
também cheguei a esta Casa tendo sido Prefeito da
capital do meu Estado, uma cidade que se notabiliza
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por ser planejada, além de ser a última capital brasileira, criada há cerca de 10 anos.
Por haver sido Prefeito e por ter buscado em Curitiba formação de vários dos meus auxiliares – e da
minha própria formação, não com a felicidade de V.
Exª de ser um Engenheiro do planejamento urbano,
mas na condição de um brasileiro que buscava ser
um bom Prefeito. Mas, Sr. Ministro, meus nobres Pares, esta opinião não é minha: o nome de V. Exª, do
Prefeito Cássio Tanigushe e do atual Governador Jaime Lerner estão envolvidos com aquela imagem da
cidade de Curitiba, orgulho de nós brasileiros – talvez
uma pequena ilha de esperança, que tenha sido
exemplo, por diversas oportunidades, em seminários
por este mundo afora sobre a questão do planejamento urbano. Então, Sr. Ministro, saiba V. Exª que o
que me move neste caso é a admiração por uma equipe de planejadores, de homens públicos que, por estarem na vida pública, certamente, serão sempre alvos e estarão sempre convivendo com a possibilidade
da acusação, mas, V. Exª é um homem respeitável,
admirado e comemorado por muitos dos integrantes
desta Casa, e, tenho certeza, pela maioria desta Nação.
Observei e acompanhei, por exemplo, o depoimento do Professor Manoel Tubino, que disse que
não tinha conhecimento da elaboração da portaria.
Mas, se não tinha conhecimento, como a assinou? Se
o Sr. Ministro Rafael Greca estiver no rol dos acusados pelo senhores integrantes do Ministério Público,
não tendo assinado a portaria, eu não ficaria surpreso
se quem a assinou estiver inscrito naquela ação! E,
por acaso, na inicial daquela proposta, não consta o
nome do Professor Manoel Tubino. E aí, suponho, que
alguma coisa está errada, porque, se quem assinou a
portaria, no mínimo, deveria estar ali inicialmente inscrito, como um dos a serem arrolados, não está! E
será que V. Exª, que não a assinou, estará? É estranho!
Mas, Sr. Ministro, nós o temos como um Ministro
que está buscando incentivar o desenvolvimento do
turismo nos municípios brasileiros. Nós o temos como
um Ministro moderno, competente, homem de vasta
cultura. Tudo isso passará rapidamente, tenho a mais
absoluta certeza. Quero, apenas, como única indagação a V. Exª, que reafirme a esta Casa em que data
chegaram ao País as tais máquinas, que as considero
um câncer no meio de nossa sociedade e que deve
ser rapidamente extirpado. E se poderemos estar
tranqüilos, Sr. Ministro, porque, depois da revogação
por parte do Presidente da República, não conviveremos mais com a possibilidade de termos as tais má-
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quinas, que se dizem de videobingo mas que são de
videopoquer, que estão misturadas, aí sim, com tudo
o que há de mais danoso para a nossa sociedade.
Quero poder, com a resposta de V. Exª, tranqüilizar a Nação brasileira de que essas máquinas não
continuarão a existir no território nacional.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Ministro Rafael Greca.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Ilustre Senador Eduardo Siqueira Campos, em primeiro lugar,
todo o meu apreço pela competência do seu mandato
em favor do Estado do Tocantins, pela qualidade e
pela justiça das suas intervenções em todas as Comissões e no plenário desta Casa.
Torno a exibir, ao Senado do meu País, o
fac-símile reprografado do texto original da portaria.
Mostro que a rubrica e a assinatura a ela apensas são
do professor Manoel Tubino. Não são minhas.
Reitero que o ilustre professor repetiu a assinatura desta portaria, contra a minha vontade, no dia 9
de setembro de 1999, razão que me levou a pedir-lhe
que se demitisse.
Quero dizer, mais uma vez, que a reformulação
do Indesp foi proposta pelo próprio professor Manoel
Tubino, conforme outro autógrafo dele, que já exibi; e
que no regimento está expresso que credenciamento,
autorização e fiscalização de bingos eram atribuições
da Diretoria de Administração e Finanças. Não fui eu
quem deu essa atribuição ao Dr. Buffara.
A assinatura desses certificados poderiam ser
feitas pelo diretor da área, poderiam ser por ele delegadas ao coordenador de bingos e, naturalmente,
pelo presidente da instituição. Estranho muito que o
Professor Tubino, depois de ter participado dessas
discussões amplas, como ele mesmo disse aqui, e de
ter aprovado as mudanças, tenha pedido ao Ministério, por meio do Ofício nº 478, de 1999, que está sobre
a mesa e do qual tenho fac-símile, que fosse designado como seu substituto na presidência do Indesp o Diretor de Administração e Finanças, Luís Antonio Buffara de Freitas. Mais uma vez, esse ato administrativo
da autarquia não tem a minha assinatura; tem a assinatura do Professor Manoel José Gomes Tubino.
Há uma grande diferença entre versão e documentação. Versão pode dizer qualquer coisa. Documentação é o que está escrito. Aquilo que está escrito, escrito está circunisprictum ist, circunisprictum fuit, é do Evangelho. Então, a diferença entre
versão e documentação mostra que, ao contrário do
que sustentou, somente depois do seu afastamento
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do cargo, inclusive em Comissão desta Casa, todos
os documentos foram assinados e propostos pelo
Professor. Contra documentos, Srªs e Srs. Membros
deste egrégio Senado, não há versões ou argumentos.
Com relação à entrada das máquinas caça-níqueis neste País, elas são proibidas desde 1946,
se não me engano, no governo do Presidente Eurico
Gaspar Dutra. As máquinas de videobingo foram permitidas a partir da Lei Zico. A data é 1993, setenta e
dois meses antes da criação do Ministério de que me
encarregou o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Ontem, por telefone, perguntei ao Secretário
Everardo Maciel como é que se dá a entrada no País
dessas máquinas, coisa que eu não sabia, porque
não sou especialista em alfândega, em importação.
Me dizia S. Exª que é por meio de uma guia do Ministério de Indústria e Comércio e o pagamento dos impostos junto à Receita Federal. Perguntei-lhe se não
dá para proibir essa entrada. S. Exª disse que até então não dava, porque não é permitido entrar no País o
que fira os bons costumes, e como não há uma regulamentação do que sejam bons costumes, pagos os
impostos, as mercadorias entram no País.
Mas o Governo tomou uma providência, sim.
Uma Instrução Normativa da Receita Federal posterior ao Decreto nº 3.214, de 22 de abril de 1999, uma
Instrução Normativa do Ministério da Fazenda e da
Receita Federal, de 27 de outubro de 1999, a Instrução nº 126/99, colocou essas máquinas caça-níqueis
definitivamente no rol das coisas a serem apreendidas e destruídas.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Considero-me satisfeito, Sr. Presidente, e comemoro junto com esta Casa o fim daquele que é
para mim o início deste problema.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Sem revisão
do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, Sr. Ministro, primeiro é preciso concordar aqui
com o Senador Hugo Napoleão: não partiu de nenhum dos Senadores do Paraná as denúncias que a
imprensa publicou fartamente durante os últimos noventa dias. Tem razão o Senador Hugo Napoleão.
É preciso constatar também que quero cumprir
sempre a minha palavra, Senador Hugo Napoleão,
mas, infelizmente, não posso hoje dizer que vim aqui
para me manifestar sobre aquela proposta que fiz, a
de que o dia em que se provasse que o Ministro Rafa-
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el Greca nada tem a ver com esse assunto, eu viria a
esta tribuna para dizer. Não posso fazê-lo hoje. E não
posso fazê-lo pela simples razão de que o que está
sendo colocado publicamente não são hipóteses mas
fatos concretos, repetidos ontem pelos Procuradores
da República no Distrito Federal, Luiz Francisco Fernandes de Souza e Guilherme Zanina Schelb, que
ontem deram uma versão muito incisiva e inclusive
manifestaram publicamente que vão indiciar ou vão
entrar com uma ação de improbidade administrativa
colocando o Ministro Rafael Greca como réu. Portanto não posso, em hipótese alguma, desta tribuna, dizer que o Ministro não tem nada a ver com isso, porque senão os dois Procuradores teriam feito isso já
ontem na Comissão de Assuntos Sociais.
E é bom aqui, neste tempo curto que tenho, começar logo por dizer o que traz o Ministro a esta Casa.
O que traz o Ministro a esta Casa é uma denúncia que está sendo investigada pela Polícia Federal e
pelo Ministério Público do Brasil, Sr. Presidente. E
aqui também não foi o Senador Requião que inventou
essa história, porque ela está na Ação Cautelar do Ministério Público. Aqui está claro: ”A análise acurada
da Carta Rogatória da Justiça italiana leva à convicção dos negócios da máfia italiana no Brasil no ramo
de máquinas eletrônicas de jogos de azar, por intermédio do Sr. Alejandro Ortiz de Viveiros, através das
empresas Betatronic, Bingomatic, Fábrica Nevada e
Neo Juegos“.
Nesta mesma ação, os Procuradores afirmam
que essas empresas que acabo de citar têm como representante junto ao Indesp o Sr. Tiago Loureiro. E aí
começa, portanto, a conexão, colocada aqui pelos
Procuradores da República, entre a máfia italiana, a
lavagem de dinheiro do narcotráfico e o Ministério do
Esporte e Turismo.
Onde está a conexão? O Sr. Tiago Loureiro, juntamente com o Sr. Alejandro Ortiz, que é, na verdade,
proprietário de várias empresas essas citadas, inclusive, Betatronic, Bingomatic, Fábrica Nevada e Neo
Juegos , este senhor, Alejandro Ortiz, designou para
participar das reuniões nas trevas dos porões da Conab, Sr. Presidente, porque as reuniões foram feitas lá
nas trevas dos porões da Conab, para a elaboração
da Portaria nº 23, o Sr. Tiago Loureiro, juntamente
com o Sr. Luís Antônio Buffara de Freitas, ex-tesoureiro de campanha do Ministro Rafael Greca, bem como
João Paulo Silva Tavares, que, na verdade, apresentou identidade falsa e a polícia está investigando inclusive de quem se trata efetivamente esse Sr.
João Paulo Silva Tavares, porque é, sem dúvida
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alguma, um outro indicativo de que essa Portaria nº
23 foi escrita, preparada para contemplar os donos
das casas de bingos e para abrir as portas para que a
máfia italiana pudesse fazer aqui a lavagem do dinheiro sujo do narcotráfico.
Participaram das reuniões para a elaboração de
uma portaria oficial. É isso que precisa ficar claro. A
Portaria do Ministério do Esporte e Turismo que regulamentou a liberação das novas casas de jogos no
País foi escrita por Paulo Araújo, que o Ministro diz
não conhecer, mas o jornalista Juca Kfouri insiste em
dizer que, em um telefonema do Ministro ao jornalista
Juca Kfouri, o Ministro foi quem apresentou o Sr. Paulo Araújo como advogado de sua confiança e seu amigo pessoal – portanto me parece que não é verdade
que o Ministro não conhece o Sr. Paulo Araújo. Segundo, o Sr. André Manfredini, que também fez parte
dessas reuniões, ex-funcionário da Conab. E aí fica a
grande dúvida: Por que os funcionários do Indesp e
do Ministério do Esporte não elaboraram a portaria?
Foi preciso pedir ajuda aos donos das casas de bingos, aos representantes da máfia italiana e a
ex-funcionários da Conab, que ainda na época eram
ainda funcionários da Conab, indicados evidentemente pelo esquema político do Paraná. E S. Exª, o Ministro Rafael Greca, afirmou aqui que não conhecia essas pessoas, mas todas essas pessoas freqüentavam diariamente o gabinete do Ministro, segundo informações que tenho.
É evidente que o Ministro vai dizer que não. Eu
não esperava também que o Ministro viesse aqui e
concordasse com tudo que está na ação cautelar movida pelo Ministério Público. Não é de se esperar que
alguém chegue e confesse: ”olhe, tudo isso aí é verdade“. Eu já esperava que hoje tivéssemos esse depoimento. Agora, é muito difícil explicar por que o
dono do bingo Poupa Ganha, o dono do bingo Totó
Bola, o dono do bingo Maquineiros e outros bingos
participaram da elaboração da Portaria nº 23, que,
aliás, é a portaria do Ministério do Esporte que regulamentou a abertura de novas casas de jogos.
Quanto ao Ministro afirmar que havia duas portarias, tenho aqui encaminhadas pelos Procuradores
da República duas medidas provisórias, duas alternativas assinadas pelo Ministro, um ofício datado de 25
de agosto encaminhando a medida provisória ao Presidente da República, dando-lhe como alternativa
abrir, ou seja, liberar geral a autorização das máquinas caça-níqueis...
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Não, não...
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, estou sendo interrompido. (O Presidente faz
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soar a campainha) Posso interromper depois o Ministro também?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª está sendo interrompido por quem?
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pelo Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Não vi, pois se tivesse visto teria reclamado.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Tenho certeza disso, Sr. Presidente, mas eu ouvi.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª sabe do apreço que lhe tenho. Embora
o seu tempo esteja esgotado há três minutos, V. Exª
conclua.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – É recíproco. Estimado Presidente, vou concluir.
Essa medida provisória foi encaminhada com a
assinatura do Ministro Greca e a imprensa publicou –
tenho todos os recortes de jornais – que o Ministro
disse que já que era impossível conter o mal, que se
regulamente o mal; ou seja, que se institucionalize o
mal. As máquinas caça-níqueis – isto está na imprensa, Ministro – estavam espalhadas, até que as denúncias fizeram com que se recuasse e o Presidente da
República tomasse a medida acertada.
Quem mandou transferir essa competência
para a Caixa Econômica também não foi o Ministro.
Foi o Presidente da República.
Por isso, faça quatro perguntas ao Ministro.
Primeira, por que V Exª permitiu que a Neo Juegos fosse a primeira empresa – empresa daquele mafioso cujo nome acabei de ler aqui – fosse a primeira
empresa a receber certificado do Indesp na sua gestão, furando a fila de requerimentos que aguardavam
desde 1998? Furou-se a fila para privilegiar uma empresa de um mafioso, após evidentemente todas as
condições serem estabelecidas para que ela recebesse.
Segunda, reuniões nas trevas dos porões da
Conab foram realizadas para elaboração da Portaria
23. Eu sei que V. Exª tinha conhecimento disso. Por
que permitiu que isso acontecesse?
Com relação à medida provisória que o Presidente não assinou, por que V. Exª propôs essa medida e depois voltou atrás?
Por que V. Exª não apóia uma CPI para que nós
possamos dar a V. Exª e aos seus assessores a oportunidade de se defenderem publicamente das acusações, inclusive com a quebra do seu sigilo telefônico e
bancário. V. Exª apoiaria essa CPI?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Ministro Rafael Greca.

NOVEMBRO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Senador
Antonio Carlos Magalhães, ilustre Presidente desta
Casa, Sr. Senador Osmar Dias, tradicional adversário
político meu no Paraná, em primeiro lugar, a primeira
resposta para a primeira pergunta. O alvará ou certificado de operação de máquinas eletrônicas programadas nº 001/99 da autarquia chamada Indesp foi
processado dentro do Indesp, sabe Deus como, porque sou um Ministro, um supervisor, não sou um interventor da autarquia, não sou presidente da autarquia,
e ele foi assinado em 04 de agosto de 1999, pelo professor Manoel José Gomes Tubino, conforme documento que está nas minhas mãos, reprografado em
ampliação xerográfica – o original foi entregue à
Casa, está sobre a mesa, no acervo que submeto ao
Senado do meu País.
Segundo, antes disso, a Neo Juegos já tinha obtido um amvará, um certificado de habilitação, em 14
de dezembro de 1998, assinado pelo Sr. Luiz Felipe
Cavalcante de Albuquerque para máquinas touch de
gold, lotus 6, gold, versão 11, trazidas dos Estados
Unidos da América, alvará este que está aqui em minhas mãos e que é anterior à minha vinda a Brasília.
Em 14 de dezembro de 1998, Excelência, eu estava
na tranqüilidade da minha casa preparando o santo
Natal.
Tem CPI aberta do narcotráfico. Usem-na. Vamos apurar a lavagem de dinheiro, sim. Vamos apurar.
Porões pertencem à esfera policial. A Portaria nº
23 foi assinada pelo professor Manoel José Gomes
Tubino. Visitem o Ministério do Esporte e Turismo e
vejam se tenho sala de tortura para obrigar assinaturas. Não existe. É de arbítrio assinar e quando se assina se diz que se é único. A assinatura até – dizem alguns exegetas da existência – deve ser aposta de um
ponto, porque para Deus cada criatura é única, por
isso cada uma recebe um nome e cada uma deve pôr
um ponto no fim da sua assinatura.
Sou um Ministro supervisor. Porões pertencem
à polícia. Chamei a sindicância, chamei a auditoria da
Ciset e abri o caso à Polícia Federal. Eu trago documentos, V. Exªs trazem versões; tenho imunidade parlamentar, porque sou Deputado Federal eleito, mas
não tenho medo. Está à disposição do Procurador
Luiz Francisco o meu sigilo telefônico e bancário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
– Senador Osmar Dias, V. Exª tem dois minutos.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – V. Exª, Ministro, é um campeão, um campeão de mentiras.
Como mente! Estou impressionado. Também tenho
documentos. Um documento, por exemplo, que com-
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prova que V. Exª acabou de mentir quando falou de
um alvará. Não estou perguntando de alvará, mas da
licença que foi feita para abertura de máquinas caça-níqueis, não em dezembro do ano passado, quando V. Exª preparava o seu farto Natal, mas quando foi
autorizado isso, Sr. Ministro, por V. Exª, furando a fila –
uma enorme fila, diga-se de passagem – de gente
que tinha se credenciado em 1998. Está aqui o documento. Dia 4 de agosto último.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – É este, excelência.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª espere a tréplica.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – No dia 4 de
agosto último, V. Exª já era Ministro do Governo Fernando Henrique Cardoso e, portanto, não me explicou por que furou a fila. Esta é a resposta que quero:
por que furou a fila?
Depois, Sr. Ministro, documentos nós também
temos, ou V. Exª considera que a ação cautelar dos
Procuradores da República não significa um documento que tem de ser levado a sério? Trata-se de uma
ação que, hoje ou amanhã não tenho bem certeza
será transformada em uma ação cível, aliás com V.
Exª colocado como réu por ter praticado improbidade
administrativa e por ter permitido que dinheiro com
origem na máfia italiana pudesse ser despejado nas
máquinas caça-níqueis para lavagem de dinheiro.
Quanto a essa denúncia, por favor, não me faça
desaforo, porque não é minha, mas do ministério público italiano, que recebeu tantas homenagens de V.
Exª aqui. Tenho certeza de que V. Exª haverá de respeitar o ministério público italiano, que tem documentos que comprovam o uso de dinheiro da máfia na liberação das casas de jogos no País.
O que dizem os Procuradores da República, Ministro, é que esse dinheiro estaria indo para o caixa
de campanha do Ministro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) (Faz soar a campainha.) – V. Exª tem dois minutos para a tréplica.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente do Senado, Srªs e Srs. Senadores, com toda a paciência do meu coração cristão, está aqui: certificado
de operação assinado por Manoel José Gomes Tubino. Portanto, não é um documento do Ministério, mas
da autarquia, dirigida pelo Professor Manoel José Gomes Tubino. O documento foi processado no âmbito
da Coordenadoria de Bingos do local, à época ainda
com o nosso atual acusador, o Sr. João Elias Cardoso. Está aqui o certificado de habilitação anterior,
assinado pelo Luiz Felipe Cavalcanti de Albuquer-
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que, de dezembro de 1998. Então, não é coisa minha;
é coisa do âmbito da autarquia chamada Indesp, baseada no Decreto n- 2.574 e, antes disso, na Lei Zico
e na Lei Pelé. E está aqui a Portaria n- 23.
Agora, vamo-nos livrar dessa confusão, desse
sofisma de que máquina eletrônica programada é
máquina caça-níquel. Máquina caça-níquel é proibida
no País desde o tempo do Presidente Dutra.
Se a máfia de qualquer nacionalidade, se grupos escusos estão agindo no País é assunto da competência da Polícia Federal, do Ministério Público, da
Receita Federal e, com certeza, eu serei um partícipe
na sua apuração e na denúncia das irregularidades.
Mais do que isso: falam tanto da Operação
Mãos Limpas. Eu tenho entre meus amigos pessoais
o Juiz Carbone, que é Presidente da Operação Limpas na Itália. Ele foi o meu hóspede em Curitiba. E, no
âmbito do Aspen Institute, é um dos admiradores do
meu trabalho. Eu terei muito prazer, sim, de um dia
convidar o Juiz Carbone para uma palestra neste Senado.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR)- Sr. Presidente, tenho direito a mais uma pergunta?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Não, infelizmente.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) –
”.................“.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Não constarão da Taquigrafia as palavras do
Senador Osmar Dias.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Ministro Rafael Greca, há muito tempo, debate-se, no Congresso Nacional, e a opinião pública participa desse debate, a
questão dos bingos, da máfia, das máquinas caça-níqueis, etc.
Houve, nesta Casa do Congresso, um requerimento de convocação de V. Exª para que viesse prestar esclarecimentos ao Senado da República. E V. Exª
se propôs a vir espontaneamente. E assim o anunciou
o Presidente da República.
Na verdade, torcíamos para que, de fato, V. Exª
aqui viesse pôr um ponto final nessa discussão, que,
a meu ver, em nada tem ajudado o País. E aqui está,
hoje, o Ministro do Esporte e Turismo, que, muitas vezes, é confundido com o Ministro do jogo – S. Exª já
recusou esse epíteto. Prefere circunscrever-se à sua
função verdadeira, que é de Ministro do Esporte e Turismo – duas funções acumuladas em uma só, de
magna importância para o País.

NOVEMBRO 1999

Desde logo, acredito seja preciso fazer uma distinção entre o bingo honesto e o bingo em que possa
haver desvios. O honesto foi criado exatamente para
auxiliar a manutenção dos esportes em nosso País.
Os esportes caminhavam para quase um fenecimento no Brasil por falta de recursos. O Ministro Pelé imaginou essa possibilidade e a colocou em prática por
meio de uma lei que mandou ao Congresso Nacional,
por intermédio do Presidente da República. A referida
lei foi votada no Congresso, aprovada tal qual veio da
Câmara e recebeu alguns vetos do Presidente da República.
As perguntas que quero fazer a V. Exª são:
Quantos bingos – já que se fala tanto em bingo,
e não em esporte e turismo – foram autorizados na
gestão de V. Exª?
Desses bingos autorizados, quantos documentos existem com a assinatura pessoal de V. Exª?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Sr. Ministro Rafael Greca.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Em primeiro
lugar, quero prestar ao Senador Edison Lobão minha
homenagem pela qualidade da sua ação em favor do
Estado do Maranhão e também pela precisão das
suas observações, seja nas Comissões desta Casa,
seja neste plenário.
Não há nenhuma autorização de bingo com a
minha assinatura. Não é da minha competência. A Lei
Pelé colocou a competência da administração de bingos do País no âmbito da autarquia chamada Instituto
Nacional do Desporto – Indesp. Eu sou legalmente o
supervisor desta Autarquia.
Poder responder quantos bingos havia no País
ao tempo em que o Indesp foi dirigido pelo Professor
Manoel Tubino, quantos bingos tinham sido autorizados, era um mistério que me valeu até um vexame público, quando eu disse, informado pelo Indesp, que
eram três autorizações, e me disseram que eram
mais. O jornalista Juca Kfouri me contestou.
Hoje, graças ao Relatório Geral de Bingos, Documento nº 14, que entreguei ao Senado da República, com dois volumes, produzido pela competência
do Dr. Augusto Garcia de Viveiros e da valorosa equipe do Indesp – dos 140 funcionários do Indesp, há alguns muito valorosos, que devem merecer homenagem –, eu posso dizer que, neste ano, foram autorizados 16 bingos permanentes e 235 bingos eventuais,
nos termos do previsto pela Lei Pelé, diploma votado
neste Congresso pelo Senador Osmar Dias também
e pelo Senador Roberto Requião também, com votos
favoráveis.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Senador Edison Lobão, V. Exª tem dois minutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Ministro, eu li a carta em que o Sr. Tubino se demite, afastando-se do Indesp. Também estive presente ao seu
depoimento à Comissão de Assuntos Sociais e fiz interpelações a S. Sª. E ele declara que V. Exª sempre
fugiu do assunto bingo, não aceitava conversar com
ele sobre essa questão, não tinha apreço ou não gostaria de ter conhecimento sobre qualquer questão ligada, exatamente, ao bingo – ponto central desde debate, hoje, aqui no Senado.
Eu gostaria de ouvir, como última indagação e
como última interferência minha, neste debate, a opinião de V. Exª.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Insigne Senador, jamais fugi. Pelo contrário, nunca me furtei a
prestar esclarecimentos sobre o assunto ou a tomar
as medidas necessárias. No discurso de posse do
Professor Manoel Tubino, fui o primeiro a abordar o
tema – V. Exª lá estava e espero que se recorde. Desde fevereiro, em reiteradas entrevistas, disse sempre
que havia determinado que o setor de bingos, cuja
responsabilidade atribuída por lei é do Indesp, deveria ser transferido para o setor lotérico da Caixa Econômica Federal, com o apoio da Receita Federal e
com o apoio da Polícia Federal.
Desde então tenho repetido que a única justificativa para a existência de bingos neste País é a possibilidade de servirem de instrumentos de auto-sustentação do esporte olímpico – os 7% de arrecadação para os estabelecimentos olímpicos. Não
deve sustentar o Governo, mas confederações, como
por exemplo o Comitê Olímpico Brasileiro, para que
chegue às entidades desportivas.
Para que o País e o esporte sintam-se seguros
quanto a esse sistema, há necessidade de uma máquina de fiscalização e de controle que o Indesp, em
nenhum momento, possuiu e ainda não possui. Por
72 meses não possuiu. No ano passado, ao tempo do
Ministério Extraordinário, não possuía e ainda não
possui. Eu nunca escondi isso. Eu disse isso na TV
Globo, no Jornal Nacional do dia 20 de agosto, para
todo o País, que eu não tinha controle sobre o setor.
Tanto é assim, que minha primeira determinação foi suspender as autorizações para novos bingos
até que o setor estivesse capacitado, em parceria
com a Caixa, a Polícia e a Receita ou com outros mecanismos. Tampouco fugi do assunto, porque fiz as
três instâncias de auditoria e investigação. Além disso, em 17 de abril, no jornal o Estado de S. Paulo, na
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matéria ”Caixa vai fiscalizar venda de cartelas de bingo“ e, no dia 14 de junho, no jornal Folha de S.Paulo
– na matéria que mereceu a seguinte chamada de primeira página: ”Fiscalização de bingos pode ficar com
a Caixa“ –, eu defendi o meu ponto de vista.
Nesse processo nós já avançamos, Senador,
editamos medida provisória criando a taxa de autorização dos bingos e imaginamos auferir, no ano que
vem, R$50 milhões, recursos esses que serão usados em infra-estrutura para a fiscalização necessária
– se esse setor exige controle, nada mais justo que os
empresários que o exploram paguem pelo controle.
Lembro ainda que já foi assinado decreto presidencial
revogando o parágrafo 2º do art. 74 do Decreto nº
2.574, encerrando a polêmica sobre máquinas eletrônicas programadas ou a possibilidade de utilização
de máquinas de vídeo bingo.
Avançamos ainda na frágil estrutura interna do
Indesp, transformando-o em coordenação, com um
responsável com nome e sobrenome. O que lá havia
encontrado? Encontrei um grupo de trabalho onde
ninguém era responsável por nada. Concluímos, em
apenas vinte dias, um levantamento preliminar sobre
bingos em funcionamento em quinze Estados da Federação – neles a atividade está sob supervisão do
Indesp. Nos outros doze Estados vamos arrumar.
Nesse relatório tem tudo: confederações, nome de
empresas, arrecadação, repasse para entidades esportivas. Se Deus quiser, antes que o mês acabe, assinamos o convênio com a Caixa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o nobre Senador Álvaro Dias.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Senadores, Srs. Deputados,
primeiramente quero afirmar que não venho como adversário do Ministro. Não entendo ser este o tribunal
adequado para o julgamento desta questão. Não venho, portanto, para acusar ou julgar, apesar de ser adversário do Ministro. Reconheço, inclusive, que os
seus companheiros, os seus colegas, têm o direito de
defendê-lo. Somos adversários históricos, mas a minha preocupação não se prende ao plano eleitoral.
Quero contribuir, como o quer esta Casa, para o esclarecimento de denúncias em respeito à opinião pública brasileira.
Percebi, desde o início da exposição do Ministro, que a sua preocupação não foi desmentir as denúncias. A sua preocupação foi, ao longo de todo tempo, repassar responsabilidade, lavar as mãos. O Ministro até afirmou no texto escrito, ao final do seu depoimento, que é possível que tenha sido enganado
-afirmação do próprio Ministro Rafael Greca.
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Em várias oportunidades, S. Exª afirmou não
saber dos fatos. Isso surpreende, porque um Ministro
de Estado, liderando um ministério pequeno, dá a impressão de não comparecer ao trabalho quando afirma não ter tomado conhecimento dos fatos. O Ministro não sabia quantos bingos haviam sido liberados; o
Ministro não sabia quem estruturou, quem deu nova
forma à estrutura do Indesp, quem elaborou o seu
novo regimento; diz não conhecer as pessoas que
participaram da elaboração da portaria da burla da
Lei Pelé – não da portaria do aprimoramento da lei,
como diz o Ministro ao citar Rui Barbosa, mas a portaria da burla de uma lei que, de forma exaustiva e insistente, proibia a utilização das tais máquinas eletrônicas programadas que, ao contrário do que diz o Ministro, são caça-níqueis
Portanto, não podemos submeter à opinião pública, para seu julgamento, apenas esta alternativa: a
palavra do Ministro contra a palavra do jornalista; a
palavra do Ministro contra a palavra do Professor Tubino; a palavra do Ministro contra a palavra do funcionário João Elias e daí por diante.
Mais do que nunca fica evidente a necessidade
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Somente
ela vai permitir, através da investigação, da quebra do
sigilo bancário e telefônico, a apuração das denúncias formuladas amplamente pela imprensa do País.
Quero dar mais uma oportunidade ao Ministro –
o nosso objetivo é o esclarecimento – para que ele
volte a temas aqui já focalizados. Por exemplo: a nova
estrutura do Indesp enfeixa nas mãos do seu principal
e dileto assessor, Luís Antônio Buffara, poderes amplos, sobretudo para a permissão dos bingos. Isso foi
afirmado peremptoriamente na Comissão de Assuntos Sociais por vários dos depoentes – Professor Manoel Tubino e procuradores que ontem lá estiveram.
Portanto, as permissões dos bingos, que o Ministro desconhecia, foram permissões oferecidas
pelo seu principal e dileto assessor, o seu representante maior na estrutura do Indesp. E ao contrário do
que o Ministro afirmava à imprensa, não foram três,
foram mais de cem.
A propósito dessa discussão, quero informar à
Casa que apresentarei à Comissão de Assuntos Sociais requerimento convocando o jornalista Juca
Kfouri para que ele possa esclarecer fatos, já que aqui
foi citado e, na ausência, merece a oportunidade do
esclarecimento.
Portanto, a estrutura, que é algo importante em
uma administração pública, não pode ser modelada
sem o conhecimento e a participação direta do Ministro. Seria como renunciar à função de Ministro ausen-
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tar-se da formatação da estrutura que dirige. Afirmar
que o Indesp não é da responsabilidade do Ministro é
também renunciar a parte da função de Ministro.
Foi exatamente em função dessa nova formatação que surgiu o balcão de atendimento especial,
conforme denúncia de funcionários do Indesp. Também não vou discutir esse balcão, porque ele é parte
integrante da ação cautelar e, provavelmente, da
ação principal que será proposta no dia de amanhã
pelos procuradores. Mas também quero dar oportunidade ao Ministro de esclarecer. Aliás, essa questão
da portaria da burla foi realmente elaborada e os documentos constam da ação cautelar na Conab, com
a participação de Alejandro Ortiz, representante de
Lino Lauricelle, um dos chefões da máfia que contrabandeava toneladas de cocaína e heroína; Tiago Loureiro, que é também o proprietário do Instituto de Jogos Eletrônicos Ltda. e, através dos laboratórios de
três universidades, tornou-se responsável pelo controle da habilitação dos modelos de máquinas eletrônicas.
Eu quero me reportar à medida provisória, de
autoria do Ministro, encaminhada ao Presidente através da Exposição de Motivos nº 40. Essa medida provisória foi elaborada ardilosamente, segundo palavras da CNBB. Sei que o Ministro tem um grande respeito pela Igreja Católica.
A CNBB, em sua carta aberta ao Senhor Presidente da República, refere-se a essa proposta como
”um ardilíssimo artifício utilizado para a obtenção da
assinatura do Presidente“. Qual foi o ardilíssimo expediente utilizado pelo ardiloso Ministro, segundo a
CNBB?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – (Fazendo soar a campainha.)
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – No § 3º do
art. 60 da Medida Provisória, quando se incluem as
máquinas utilizadas nos sorteios e as eletrônicas programadas.
Portanto, confirma-se e essa portaria tem a assinatura do Ministro Rafael Greca –, de forma indiscutível, a participação do Sr. Ministro na elaboração daquilo que S. Exª chama de aprimoramento da legislação e que eu, modestamente, afirmo ser uma forma
de burla ou como a CNBB diz – um artifício ardiloso
para convencer o Presidente a assinar a liberação de
forma absoluta dos jogos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – (Fazendo soar a campainha.)
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Vou concluir, Sr. Presidente.
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Sr. Ministro, não saber de nada do que ocorre no
Ministério é absoluta incompetência. Apesar de ser
seu adversário, não ouso considerá-lo absolutamente
incompetente. Por isso, V. Exª tem explicações a oferecer à opinião pública brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Ministro Rafael Greca.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Agradeço a
última homenagem, apesar dos sucessivos sofismas.
Repito, Sr. Presidente e Sr. Senador Álvaro
Dias, que a autarquia tem autonomia administrativa,
financeira e orçamentária, e que o Ministro apenas orienta as políticas de esporte e turismo na sua formulação e aplicação. Repito que o meu único interesse nessa questão foi cumprir o relatório da Ciset, da Presidência da República, de dezembro de 1998, criando
uma coordenação de bingos com nome e sobrenome,
ao invés de um grupo de trabalho que tornasse tudo
difuso em uma bacia de almas de difícil explicitação.
Quero iluminar os porões, Senador Álvaro Dias.
Tenho apreço por dias de justiça. Detesto o dia em
que o Senhor foi proposto ao povo por Pilatos e contraposto a Barrabás. Detesto também a escolha do injusto no lugar do justo. Amo a justiça. O apreço de D.
Damasceno e da CNBB por mim têm sido manifesto
em sucessivas reuniões no Ministério para a preparação da grande comemoração nacional dos 500 anos
do Brasil, e S. Exª Revmª, Secretário-Geral, nunca se
reportou a qualquer condenação contra mim. Não sou
réu, e isto aqui não é um tribunal. Sou um Ministro esclarecendo a República. Esta letra não é minha, esta
assinatura é de Manoel Tubino, a data é 29 de junho
de 1999. Ele manda colocar no âmbito da diretoria do
Dr. Buffara a responsabilidade sobre bingos. Mas só
manda depois que o Marcus Vinícius Mendes Bastos,
meu consultor jurídico, no dia 24 de junho de 1999,
escreveu o seguinte:
”Preliminarmente, tendo em vista que
não consta dos autos expressa manifestação do Indesp no processo de regimento
daquela autarquia, sugiro sua opinião a respeito.“
Instado pelo Ministério, o Sr. Tubino escolheu fazer o regimento que fez. Não fui eu. Não me meti no
assunto. Em junho de 1999, estava junto ao Presidente Jorge Sampaio, de Portugal, e ao Primeiro-Ministro
Antonio Guterres, negociando a ampla comemoração
nacional que, se Deus quiser, vamos começar nos
próximos dias para a futura e auspiciosa celebração
dos 500 anos do Brasil.
Entendo, sim, do meu Ministério. Não faltei ao
trabalho, montei um programa no âmbito do Palácio
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do Planalto de levantamento dos gargalos que impedem a difusão do turismo no Brasil. Dei ao Programa
Nacional de Municipalização do Turismo uma amplitude nunca vista. Acertei com o Pronaf que as propriedades rurais possam receber financiamento de
R$15 mil a partir dos próximos dias, desde que se
abram para o turismo rural. Estou instruindo o Prodetur do Sul, o Prodetur do coração do Brasil, o Prodetur
do Sudeste, o Prodetur do Nordeste. Alerto a Casa
sobre a possibilidade de o Nordeste perder US$28
milhões por uma recente resolução do Banco Central
que, no âmbito do BID, está colocando aquele programa em perigo. Alerto a Casa sobre a importância de
se fazer a segunda fase do Prodetur do Nordeste.
Estou desfavelizando o berço do Brasil, na cidade de
Santa Cruz Cabrália, junto a Porto Seguro, com dois
dos meus cooperadores lá trabalhando em irrestrita
cooperação com o Governador César Borges e com a
boa gente da Bahia.
O desenvolvimento do Proecotur da Amazônia
vai abrir o nosso País para a imensa possibilidade do
turismo de pesca e do ecoturismo. Estou desenvolvendo, em todas as regiões do País, esforços para
que o BNDES passe a financiar os hotéis e os empreendimentos de infra-estrutura hoteleira com 15 anos
de prazo e com imediata aceitação dos pedidos da
hotelaria. Há R$500 milhões, por ordem do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no BNDES, à disposição de quem queira fazer infra-estrutura turística neste País.
O lado que gosto é o lado luminoso do esporte.
Odeio o porão, a delegacia, a habilitação de bingo.
Gosto é do lado luminoso do meu Ministério. Estou,
com o Lars Grael, transformando as penitenciárias
em fábricas de material esportivo. Fui à Papuda na
semana passada e também, no mesmo dia, à tarde, à
cadeia pública de Pato Branco. Havia fábrica de material esportivo só na penitenciária do Paraná, agora já
há em 13 Estados. Haverá, até o fim do ano, em 17 e,
se Deus quiser, até março, nos 27 Estados da Federação.
O Esporte Solidário, que encontrei funcionando
só em 20 Estados, até o final do ano atenderá 300 mil
jovens, em 27 Estados da Federação. O Projeto Navegar, do meu estimado amigo Lars Grael, está tornando meninos da periferia de Brasília passíveis de se
tornarem marinheiros ou guias turísticos. São 350
meninos cheios de alegria, cheios de luz, que usam o
Clube Naval para entender que navegar é preciso.
O apoio ao esporte olímpico nos deu as medalhas de Winnipeg. Fiz a Casa do Brasil em Winnipeg,
e a infra-estrutura, mesmo num ano de necessário
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contingenciamento, já está com 195 obras prontas
em 174 municípios. E o meu sonho é realizar, no próximo ano, 5 mil obras em 5 mil municípios, porque não
falto ao serviço, Senador Álvaro Dias. E a autarquia
tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária.
A sua versão está o documento; contra a versão,
o documento escrito. Está aberto no âmbito do Ministério, da consultoria jurídica o processo de elaboração dos diplomas legais que levei ao Senhor Presidente da República para Sua Excelência assinar. Se
no Evangelho tem que me ser dado algum papel, certamente não é nem o de Pilatos, nem o de vendilhão,
nem o de Barrabás.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Senador Álvaro Dias.
S. Exª dispõe de dois minutos.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Sr. Presidente, não quis ser generoso ao oferecer uma nova
oportunidade ao Ministro. Mas S. Exª não foi feliz,
porque não aproveitou a oportunidade de assumir a
sua responsabilidade como Ministro.
Foi V. Ex.ª quem afirmou estar ausente do trabalho ao insistentemente lavar as mãos sobre tudo
o que acontece no seu Ministério. É como se estivessem assaltando a própria casa e se ignorasse a
presença dos assaltantes.
A CNBB escreveu uma carta aberta ao Presidente da República. É impossível o Ministro desconsiderar uma crítica aberta da CNBB.
Não diria que o Ministro é irresponsável, mas,
ao afirmar estar ausente de tudo que ocorre no Ministério, ele próprio se coloca como irresponsável
ou inimputável.
Eu gostaria de concluir, Sr. Presidente, dizendo que felizmente esse assunto não se encerra
aqui, porque não é privilégio do Ministro Rafael Greca ser a favor da Justiça. Eu também quero ver o
mal à luz para que ele possa ser combatido. É por
isso que desejamos a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito com amplos poderes,
para sobretudo investigar essa conexão perigosa
da máfia italiana com setores representados no Governo brasileiro.
A lavagem do dinheiro sujo proveniente da
droga, da cocaína, do narcotráfico é uma denúncia
séria do Ministério Público, com base no trabalho
da Justiça italiana, que quebrou o sigilo telefônico
de mafiosos, conferindo ligações perigosas com os
seus representantes no Brasil, incrustados no esquema de jogos.
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Apenas, para concluir, Sr. Presidente, quero
afirmar que confio no trabalho do Ministério Público
e da Polícia Federal e certamente o Ministro Rafael
Greca haverá também de respeitá-lo. Se se confirmar o que foi anunciado ontem, na Comissão de
Assuntos Econômicos, na palavra de dois Procuradores do Ministério Público, que o Ministro será, a
partir de amanhã, réu em uma ação civil pública por
improbidade administrativa, veremos o Governo
brasileiro denunciado pela Justiça. Na França, Ministro sob suspeita pede demissão; no Brasil, Ministro sob suspeita faz poesia na tribuna do Senado
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Ministro Rafael Greca.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não me furto não; oriento, esse é o meu papel. Tenho duas autarquias
sob a minha supervisão e estou formulando a política nacional de turismo e de esportes. Determinei
sindicância, auditoria e investigação da Polícia Federal. Não disponho de outros instrumentos. Percebo que o sonho dourado daqueles que me fazem
oposição no Paraná é me carimbar uma CPI na testa. Quem sabe me tornar de ”Ministro da alegria“,
como já fui chamado, em um triste ”Hildebrando esquartejador de pessoas“.
Ora, olhem o meu rosto, vejam a minha vida,
visitem Curitiba, conheçam as lâmpadas que acendi, as igrejas que restaurei, os parques que fiz, as
casas populares que ergui, o bairro novo que construí, os livros que escrevi, as escolas que prestigiei,
percebam a luz dos 50 faróis do saber, as bibliotecas que construí, e percebam se tive tempo na vida
para o mal. Ora, por favor!
Autarquia tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária e o Ministro apenas orienta as políticas de esporte e de turismo.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – ”.......“
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª não pode falar neste momento.
A Taquigrafia não registrará a fala.
O SR. ÁLVARO DIAS (PSDB – PR) – Desculpe-me, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, Senador Antonio Carlos Magalhães,
Srªs e Srs. Senadores, Sr. Ministro Rafael Greca,
aqui, de pronto, procuro avaliar como V. Exª me
considera, porque, afinal de contas, sou um Se-
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nador do Partido dos Trabalhadores e V. Exª disse,
recentemente, que ”PT bom é PT morto“. Então,
como me considero vivo, fico pensando como V. Exª
me considera.
Por outro lado, também sou descendente de
italianos e tenho a convicção, em sabendo um pouco da história da Itália e dos meus antepassados,
de que muitos ali agem extraordinariamente bem.
Há exemplos notáveis de italianos. Entretanto, em
Terra Nostra, novela genial de Benedito Rui Barbosa, há os italianos e as italianas que contratam pessoas para matar outras. Há uma senhora italiana,
por exemplo, que escondeu da Juliana o seu nenê.
Então, nem todos os atos de italianos, na Terra
Nostra, são os melhores possíveis.
Da análise dos depoimentos colhidos pelo Ministério Público e pela Polícia Federal, pode-se concluir que o Professor Manoel Juvêncio Gomes Tubino negou-se a assinar a portaria com a manutenção
da exclusividade dos laboratórios responsáveis
pela emissão dos laudos das máquinas eletrônicas
programadas.
Diante da negativa, o Sr. Buffara conduziu o
Professor Tubino ao gabinete da Secretaria Executiva – e vejam que o Diretor é quem conduz o Presidente – para deliberarem sobre o assunto, pois,
conforme consta em depoimentos do Sr. Buffara,
ele teria dito: ”A Tereza quer assim“. Não estou me
referindo a assinaturas ou a documento, mas aos
depoimentos em que ele afirmou que ”A Srª Tereza
quer assim“. E disse também: ”O Ministro quer assim.“
Conclui-se, também, que, num esforço de última hora, a Secretaria Executiva do Ministério dirigido por V. Exª, pessoa de seu relacionamento particular e de sua inteira confiança, a Srª Tereza Castro, solicitou àquele Professor 24 horas para tomar
alguma decisão sobre o caso.
A decisão foi a inclusão na Portaria nº 23/99
de um parágrafo que sinalizava uma remota possibilidade de abertura de mercado para outros laboratórios.
Minha primeira pergunta: V. Exª queria mesmo
”assim“, como o Sr. Buffara disse? E nessas 24 horas solicitadas, V. Exª foi cientificado sobre o caso e
deliberou a respeito do mesmo?
Segunda questão: A decisão de contratar o Sr.
Paulo Araújo para elaborar um novo decreto de regulamentação da Lei Pelé foi de V. Exª? Em sendo
afirmativa a resposta, o Ministério não contava com
um consultor jurídico nomeado? Se contava, o mesmo não era dotado de competência para fazer esse
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dever da casa? Afinal de contas, o Sr. Paulo Joaquim de Araújo é ex-procurador da Conab. Eu gostaria até que V. Exª também nos explicasse por que
razão algo de interesse do Ministério do Esporte e
Turismo acabou sendo concebido e elaborado ali na
Conab.
Terceira pergunta: O Sr. Luís Antônio Buffara,
atribuindo como necessidade de apoio político ao
Sr. Ministro, criou como que – na expressão de inúmeras testemunhas que prestaram depoimentos –
um ”balcão“ de clientes especiais que tinham atendimento preferencial na área de bingos. É de conhecimento público que, na área de convênios, há também um ”balcão“ do gênero, em que a ”senha“ para
a saída da eterna fila é o partido político. Como é
um fato notório, constando inclusive de depoimentos de várias testemunhas no Ministério Público,
pergunto se essa trama é do conhecimento de V.
Exª, e se também era iniciativa do Sr. Buffara e estranhamente, também, como Diretor de Administração e Finanças, o responsável pela área de convênios?
Quarta questão: O Art. 25 do Decreto Lei nº
200 define como um dos principais objetivos da supervisão ministerial proteger a administração dos
órgãos supervisionados contra interferências e
pressões ilegítimas. V. Exª não acha que a contratação da Geotécnica pelo Ministério, para consultoria
na área de liberação de recursos e convênios pelo
Indesp, não se assemelha à contratação do Sr. Paulo Araújo, que também foi contratado pelo Ministério? Ou seria mais um caso de pressão ilegítima?
Quinta pergunta: Eu queria perguntar, objetivamente, a V. Exª se, em algum momento, pessoalmente ou por telefone, teve algum diálogo com o
Srs. Alejandro Ortiz e Pedro Secensky?
Para finalizar, V. Exª relatou aqui a sua amizade, desde os tempos da Escola de Engenharia, com
o Sr. Luís Antônio Buffara, e, em certo momento,
disse que ele contraiu esclerose múltipla, mas isso
não impediu V. Exª de tê-lo nomeado para a função
de Gerente do Programa de Infra-estrutura de
Transporte Coletivo. Depois, foi nomeado Diretor do
Indesp. Portanto, V. Exª o considerava perfeitamente apto. Pergunto: Porventura quando V. Exª mencionou a doença era para justificar um eventual problema de comportamento?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Senador Eduardo Suplicy, peço a V. Exª
que conclua porque só temos 26 minutos de sessão
e há outros oradores inscritos.

250

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Pergunto se V. Exª visitou Luís Buffara no hospital,
como seu amigo que é? E se, lá, perguntou se ele o
teria enganado, faltado com a sua confiança, em procedimentos que poderiam conspurcar a sua gestão
no Ministério de Esporte e Turismo?
Se V. Exª foi visitá-lo no hospital, como seu amigo pessoal, que diálogo teve e que esclarecimentos
obteve pessoalmente do Sr. Luís Antônio Buffara?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Sr. Ministro Rafael Greca
para responder.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Senador
Eduardo Suplicy, em primeiro lugar, eu não o quero
morto, o estimo extremamente vivo e competente. Eu
o acolhi em minha casa – Margarida e eu o recebemos – para discutir projetos de renda mínima quando
eu era Prefeito de Curitiba e tivemos – lembro-me –
aprazível diálogo sobre teorias socialistas do Renascimento.
Um reparo sobre a novela: quem roubou o neném da Giuliana foi uma paulista tradicional, não foi
uma italiana. (Risos.)
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Mas com o conhecimento dos avós.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Quanto ao
uso do nome em vão, pode-se usar meu nome para
qualquer coisa em papel, entrevista ou declaração.
Quanto aos laboratórios PUC, USP e Unicamp,
houve essa celeuma, não houve 24 horas de prazo; a
Drª Tereza Castro, que é a senhora que está à minha
esquerda e acompanha-me desde o tempo em que foi
minha assessora de imprensa na campanha eleitoral
para Prefeito de Curitiba, e depois foi minha Secretária de Governo com grande competência, perguntada
por Tubino e Buffara qual era o arbítrio do Ministro, se
PUC, USP, Unicamp ou mais alguma universidade –
parece que o Professor Tubino queria uma universidade ligada ao Rio Grande do Sul, com sede em Porto Alegre –, disse que qualquer um que tivesse condições devia ter acesso ao aferimento das máquinas.
Estranho muito, no discurso dos procuradores
ontem formulados no âmbito de uma Comissão desta
Casa, a suspeição sobre a PUC, USP e Unicamp,
pelo que estas três grandes instituições – a Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo e a Unicamp – representam para o
ideário cultural dos brasileiros. Mas, se houve terceirização, compete aos reitores e à Polícia Federal investigar.
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Paulo Araújo não o conheço, não falei com ele
ao telefone. Abri o meu sigilo telefônico. Se falei com
ele, foi ele usando outro nome. Pode ser um ardil, eu
nunca falei com ele. Não o conheço. Só soube do
nome dele pela carta de demissão do João Elias e
perguntei ao Tubino quem ele era.
Quero reforçar que o Ministério foi criado em 1º
de janeiro. Até 15 de janeiro, não tínhamos instalações físicas; apenas em 18 de janeiro nos mudamos
para a Esplanada. Veio a mudança do Indesp. Veio o
necessário contingenciamento do serviço público.
Contrataram o Paulo Araújo para consolidar uma síntese de legislação, que não foi utilizada. Em má literatura, com ofensa até à egrégia tradição do Senado, se
dirá que ele foi um cozinheiro que cozeu um alimento
que nós não consumimos. Se ele pôs veneno no alimento, a Nação não o consumiu. Está aberto o inteiro
teor da sua contribuição para o Senado. Podemos até
trazê-la para o Senado. Não tem nada. É do âmbito do
Indesp. O Dr. Augusto Viveiros leu, o meu consultor jurídico, Dr. Marcus Vinícius Bastos, considerou a questão de irrelevante necessidade e resolveu não utilizá-la.
Quanto à contratação da empresa Geotécnica
para apoiar a implantação dos Prodetur em todo o
Brasil, esclareço que a Geotécnica já havia feito o trabalho de acompanhamento do projeto do BID na minha prefeitura. Mas ela entrou em processo licitatório.
Houve um exaustivo processo licitatório, que está plenamente aberto e regido pelas normas de moralidade
vigentes no País.
Quanto às reuniões da Conab, desconheço isso.
E quanto ao balcão especial para privilegiar políticos
ou pessoas de terceira intenção, isso não existe. O
Ministério é aberto. Às quartas-feiras, venho aos gabinetes ou do Senado ou da Câmara, onde passo o dia
à disposição de qualquer Deputado, Deputada ou Senador, Senadora que me queira contatar. Eu sou
transparente.
Não há, não houve e não haverá nenhuma irregularidade perto de mim, nenhum privilégio perto de
mim, a não ser o cumprimento da lei, porque assim
quer o Professor Dr. Fernando Henrique Cardoso,
nosso estimado Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª tem dois minutos para a réplica.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente, faltou uma pergunta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª ainda está no seu tempo.
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O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Não visitei
o Dr. Luís Buffara de Freitas quando estava internado na Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Por
que eu não o visitei? Porque, a partir do momento
em que ele ficou sob suspeição, eu me afastei, para
deixar a sindicância, a Polícia Federal e a Ciset plenamente à vontade para inquiri-lo. Posso ter-me enganado sobre ele; sobre tantas pessoas eu já me
enganei!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª tem dois minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP)
Como Ministro, V. Exª é conhecedor dos ensinamentos básicos do Direito Administrativo. O administrador público, sobretudo o Ministro de Estado,
dentre outras funções, precisa assegurar a observância da legislação, coordenar as atividades dos
órgãos supervisionados, harmonizar sua atuação
com os demais ministérios e proteger a administração dos órgãos supervisionados contra interferência
e pressões ilegítimas. O senhor não avalia que faltou com algumas dessas atribuições?
Estranho que V. Exª, passado todo esse tempo
de divulgação dos diversos fatos, ainda não saiba,
como acaba de afirmar, se aquela reunião foi realizada no âmbito da Conab. O senhor ainda não sabe
se de fato houve uma reunião realizada na Conab?
Se houve ali testemunhas, inclusive pessoas da sua
mais estreita confiança? Passado todo esse tempo,
V. Exª não teve o cuidado de apurar por que razão
assuntos de responsabilidade do seu ministério
eram tratados na Conab? V. Exª ainda não tem certeza se foi enganado pelo Sr. Luís Antônio Buffara?
V. Exª, diante do exame que fez de todos os documentos, depoimentos, tem a total convicção de que
o Sr. Luís Antônio Buffara, seu amigo desde a época
da adolescência, dos bancos escolares, na escola
de engenharia, procedeu da melhor forma? Se não
procedeu, V. Exª não se sente numa situação semelhante, por exemplo, à do Ministro Dominique Strauss Kahn, mencionada há pouco pelo Senador
Álvaro Dias, que, diante de uma informação que deixou mal o Primeiro-Ministro Lionel Jospin, resolveu
se afastar até que tudo fosse apurado? V. Exª não
faz também um paralelo com a situação daquele auxiliar do Primeiro-Ministro Willy Brandt, que, quando descobriu que um dos seus principais auxiliares
estava passando informações para a Alemanha Oriental, imediatamente ele próprio resolveu se afastar? Com essa atitude, inclusive, acabou ganhando
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o respeito de todos os estadistas e da opinião pública
mundial.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Tem a palavra o Sr. Ministro Rafael Greca.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente, Sr. Senador Matarazzo Suplicy, Srªs e Srs., quando contei ao experiente e já falecido Deputado Aníbal
Cury, Presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, que eu iria mexer na moralização desse setor de
bingos, ele, do alto da sua venerável experiência de
quase nove mandatos, me disse: ”Não se meta nisso.
Vai dar a maior confusão, você muito vai se incomodar“! No entanto, exatamente porque nunca faltei com
o meu dever, me meti nisso.
Desde fevereiro, estou, como já historiei, tomando todas as medidas. Instituí todas as sindicâncias,
promovi todas as investigações possíveis. E mais do
que isto, Sr. Presidente, Srs. Senadores: ainda tive
que zelar pelas minhas convicções democrática e
cristã, afirmando o direito de defesa dos suspeitos.
”Ninguém poderá ter sua honra maculada ou sofrer
qualquer injúria por mera suspeita, nem sofrer qualquer reparo ou punição sem que o autor tenha sido
julgado por Corte ou magistrado, mediante julgamento imparcial, livre, equânime, decente e aberto“.
Não tenho a consciência culpada, não tenho
qualquer participação em ato irregular. Estou no cumprimento do meu dever, servindo com alegria o meu
País, com a determinação de um filho de Deus que
quer iluminar um setor complicado.
Fiz examinar todos os aspectos falhos dessas
denúncias, mas também os aspectos procedentes.
Considerando os dois, pautei a minha apresentação
neste Senado da República.
Mandei, ontem, o relatório da Ciset, que apresenta uma série de improbidades e irregularidades no
âmbito do Indesp, para a Delegacia Federal de Controle, para o Tribunal de Contas da União, para o Ministério Público Federal, para o Presidente do Indesp
e para o Delegado de Polícia Federal, responsável
pelo inquérito instaurado.
O que posso fazer estou fazendo. Pedi para vir
ao Senado para esclarecer a situação, pelo desconforto de ver o nome de meus pais e de meus avós envolvido nesse rol de denúncias.
Não preciso proceder como um ministro
de um sistema par lamentar ista, posto sob
suspeição ou desconfiança, porque em nenhum momento me faltou o Senhor Presidente da República com o estímulo e com a confiança; não me faltaram os Líderes dos par tidos
que dão sustentação ao Gover no nesta Casa.
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Até o porta-voz do Presidente da República, numa
das suas apresentações, reportou-se às irregularidades, anteriores à existência do ministério.
Há uma correção de rumo? Há sim; correção de
rumo que, na Casa de Rui, tem que ser entendida
como serviço à Pátria, porque só não muda o rumo do
barco que vai para o desastre o piloto com má intenção.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador José Agripino; posteriormente, porque o adiantado da hora já
não permite, a Senadora Marina Silva e o Senador
Bornhausen e encerrarei logo a sessão.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Parlamentares, Sr. Ministro Rafael Greca, depois de quase três horas de sessão,
eu poderia resumir as acusações objetivas e contundentes que aqui são feitas a V. Exª. Colocações feitas com relação a um esquema de formação de
quadrilha, ao esquema de um pessoal que, organizado, teria preparado uma portaria e uma sugestão
de medida provisória e a conexão sugerida dessas
pessoas com pessoas do Ministério que V. Exª dirige. Eu poderia resumi-las basicamente em torno de
dois assuntos: a conexão com a máfia italiana, emblemada pela concessão dada ao funcionamento de
um bingo – se não me engano Neo Juegos – e a
elaboração que teria sido feita por esse esquema,
aqui sugerido como quadrilha e que teria uma conexão com V. Exª de uma portaria e de uma medida
provisória.
Dentre as pessoas citadas, e V. Exª refutou conhecer os membros da suposta quadrilha, à exceção
do Sr. Buffara, que foi ou é seu auxiliar...
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Não, não é
mais.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN) – Já não é
mais.
Creio que esses fatos precisam ser melhor esclarecidos. Conheço V. Exª. Sou seu correligionário.
Tenho entendimento a respeito de sua postura. Mas
esse entendimento pode não coincidir com o de muitos que aqui lhe ouvem no plenário e no Brasil, pela
TV Senado.
Penso que é preciso esclarecer alguns pontos.
O primeiro: a conexão com a máfia. A única pessoa da suposta quadrilha que tem ligação direta com
V. Exª é o Dr. Buffara. O Indesp é uma autarquia presidida por um cidadão, que eu não diria diretamente li-
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gado a V. Exª – falo do ex-Presidente. A diretoria é integrada por dois desportistas de renome nacional e
internacional – Lars Grael e Paulão -, que não diria
nem paranaenses nem ligados pessoalmente a V.
Exª, mas o Sr. Buffara o é.
A primeira pergunta que penso ser importante
esclarecer nos menores detalhes é: que tipo de influência V. Exª teria destinado ou concedido ao Sr.
Buffara, na hierarquia do Indesp, para que ele pudesse, diferentemente de Paulão ou Lars Grael, na ausência do Presidente Tubino, conceder bingos? V. Exª
determinou, sugeriu, provocou o assunto para que,
nos impedimentos do Sr. Manoel Tubino, fosse o Sr.
Luís Buffara que assinasse as concessões de bingo,
estabelecendo uma clara ligação de V. Exª com essa
suposta quadrilha aqui referida? V. Exª teve alguma
atuação na definição do Sr. Buffara como substituto
eventual do presidente na concessão de bingos?
Gostaria de ter respostas circunstanciadas a
respeito dessa questão.
A segunda questão refere-se a um fato que reputo grave e importante de ser esclarecido também. É
com relação à elaboração, por parte de pessoas na
sua maioria alheias aos quadros do Indesp, nas dependências da Conab, ou à formulação, ou à produção de uma medida provisória que seria sugerida ao
Presidente da República e de uma portaria que, supostamente, regularizaria o funcionamento dos bingos. A minha pergunta: V. Exª pressionou o Presidente do Indesp para que essa portaria fosse assinada
por ele? Mais do que isso: V. Exª teve conhecimento
prévio dos termos da Portaria, suposta, nº 23? E, em
tendo conhecimento, pressionou o Presidente a que
assinasse? Já que se supõe, e aqui foi sugerido, que
V. Exª teria conexão com interesses escusos que estariam contidos na Portaria nº 23. Penso que é importante V. Exª esclarecer, nos menores detalhes, esses
fatos.
E o último ponto: a medida provisória, pelo que
aqui foi dito e pelo que entendi, V. Exª levou ao Presidente Fernando Henrique Cardoso duas sugestões de textos de medida provisória. Um texto que,
talvez, tivesse sido sugerido a V. Exª por esse esquema que se reuniu na Conab – e gostaria que
isso fosse esclarecido – e o texto diferente, que foi a
opção livre do Presidente da República.
Gostaria que V. Exª fizesse considerações sobre esse fato.
Para encerrar, Sr. Presidente, entendo que os
bingos, aqui, são tratados como um inferno astral,
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como se fosse algo viciado sem interesse nacional.
Eles são produto de uma lei. Eles produzem dinheiro para subsidiar o esporte brasileiro – entendo como
tal –, que não tem recursos que não esses próprios,
e que precisam merecer, por parte de V. Exª, uma
observação neste momento, neste recinto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Ministro Rafael Greca.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Senador
José Agripino, em primeiro lugar, meu profundo respeito pela qualidade da sua intervenção neste momento, em todas as Comissões e sempre que, nesta
Casa, defende o Brasil.
Sobre que tipo de influência teria eu mandado
dar ao Dr. Buffara na hierarquia do Indesp, já falei que o
projeto de regimento interno foi de inteira responsabilidade do Presidente da autarquia, Professor Manoel
José Gomes Tubino. Só mandei que fosse elaborado
um regimento, criando um responsável, uma coordenadoria responsável para o setor de bingos.
Sobre a minha predileção pelo Dr. Buffara como
substituto do Professor Tubino, quero dizer que houve
um tempo em que o substituto foi o Paulão, e quem definiu o substituto do Professor Tubino, em 22 de junho
de 1999, ou a partir daí, foi o professor Manoel José
Gomes Tubino, pelo Ofício nº 478/99, em que diz:
”Solicito providências de V. Exª, Srª
Ministra interina, no sentido de que o Diretor
de Desenvolvimento do Desporto, Paulo
André Jukoski da Silva, seja dispensado da
função de substituto do Presidente do
Indesp e que, em seu lugar, seja designado
o Diretor de Administração e Finanças, Sr.
Luís Antônio Buffara de Freitas.
Respeitosamente,
Manoel José Gomes Tubino.“
Neste dia, eu estava em Portugal, hóspede
de honra daquele país, com os meus amigos Mário
Soares, Guterres e o Presidente Jorge Sampaio, definindo a elevada programação do 5º Centenário do
Brasil.
Sobre a reunião da Conab, não sei nada. Coisa
de porão não é coisa de Ministro. Na verdade, entreguei isso essencialmente ao processo investigatório
das sindicâncias que mandei implantar da auditoria da
Ciset, da Secretaria Federal de Controle e da Polícia
Federal.
Quanto à alteração do Decreto Presidencial nº
2.574, no seu §2º, sobre as medidas eletrônicas programadas, foi integralmente gestada no âmbito da minha consultoria jurídica, sob a responsabilidade do
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competente Advogado Marcus Vinícius Bastos. Só que
o meu dever de Ministro impunha-me respeitar uma
sanção presidencial no diploma anterior e perguntar
ao Senhor Presidente se Sua Excelência queria mudar
o rumo. O Senhor Presidente, que foi de uma irrestrita
transparência e lealdade, disse: ”Vamos anular o decreto, Ministro Rafael“.
Estou abrindo processo de elaboração desses
diplomas legais a todos que queiram vê-los, aos procuradores do Distrito Federal – e até terei muito prazer
em conhecê-los, porque só os vejo falando mal de mim
em entrevistas na televisão, no rádio e nas Comissões
desta Casa. Se me viessem ver, quanto dissabor teriam resolvido!
Ficou alguma questão sem resposta?
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL-RN) – Neo Juegos.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Quanto à Neo
Juegos, já mostrei dois alvarás: um do ano passado,
assinado pelo Luiz Felipe Cavalcanti de Albuquerque e
outro deste ano, assinado por Manoel José Gomes Tubino (apresenta documentos). Não conheço essa gente; nunca vi isso. Não vou me meter na concessão de
certificados de operação de máquinas eletrônicas programadas. Porque vejam, Senador José Agripino, Sr=I
e Srs. Senadores, membros deste Senado, fui Prefeito
de Curitiba e não me meti na concessão de alvarás
dentro da cidade. Não é da autoridade máxima a competência para minúcia, a menos que a autoridade máxima queira se servir da minúcia para instaurar um esquema de corrupção, que não foi nunca e nem jamais
será o meu propósito, e não há, não houve e não haverá perto de mim coisa errada.
Senador Antonio Carlos Magalhães e Senador
José Agripino, agradeço muito ao Senado a oportunidade de prestar esses esclarecimentos, sobretudo a
possibilidade de falar pela TV Senado à Nação brasileira e, assim, tranqüilizar os brasileiros sobre a qualidade do meu propósito, enquanto quiser o Presidente
Fernando Henrique, de servir o Brasil.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª tem dois minutos.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Ministro Rafael Greca, guardo boa impressão do Professor Tubino, e disse isso a ele de público na Comissão de Assuntos Sociais quando o interpelei.
Apenas penso que ele não foi ágil como o órgão
exigia, para fornecer ao Ministro os elementos indispensáveis para que pudesse tomar decisões
corretas em torno dos assuntos geridos pelo
Indesp. Entretanto, quando o indaguei sobre quem
havia assinado a concessão do bingo, que é emblemático para a suposta conexão com a máfia
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italiana, S. Sª me disse que não se lembrava,
como que me dizendo que não tinha sido ele que
havia assinado. Está exibido agora um documento
que mostra claramente que foi assinado por ele.
Pergunto ao Ministro Rafael Greca e insisto
em duas coisas: a Portaria n- 23, produzida pelo
Indesp, foi objeto de pressão de V. Exª? Foi objeto
de pressão por parte de V. Exª, reitero, a concessão
do bingo Neo Juegos? Considero essas respostas
fundamentais para a Comissão e para o Plenário do
Senado, tendo em vista que aqui foi sugerida e curiosamente apenas pelos três Senadores do Paraná
a instauração de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, que pode se tornar absolutamente desnecessária na medida em que os fatos aqui levantados sejam todos elucidados. Essa é a pergunta que
deixo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª tem dois minutos.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Excelência que me indaga e Exm- Sr. Presidente, do fundo do meu coração, não fiz pressão, não dava
para fazer pressão de Portugal, com o programa
de Estado que eu cumpria lá.
Primeiro, tomei conhecimento da Portaria nº
23 pelo Diário Oficial. Meu consultor jurídico não
foi comunicado. Esse é o ponto 1. Segundo, não tenho nada a ver com esse certificado de habilitação;
nem com esse, feito sob minha gestão, nem com o
outro, dado em dezembro de 1998. Não tenho nada
a esconder. Não tenho nada a temer. Estou a servir
o Brasil pelo lado luminoso da política.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra a Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu me sinto um
pouco em desvantagem porque não estou tão atualizada em relação às novelas quanto os homens
que aqui debateram.
Eu gostaria de estar tão convencida de que o
Ministro que aqui está nos respondendo a uma série de questionamentos não faltou, no mínimo, com
aquilo que preconiza um dos princípios básicos da
administração pública, que é o de agir tanto no campo da legalidade quanto no campo da transparência
de seus atos, como fui convencida em relação ao
seu gosto pela culinária italiana. E digo isso em decorrência de alguns aspectos que pude identificar.
Faço uma pergunta rápida, para utilizar o meu
tempo na minha réplica: V. Exª reafirma o que disse,
que não conhece o Sr. Paulo Araújo?
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Ministro.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Senadora
Marina, com o todo respeito pelo seu trabalho, eu
jamais faltei à legalidade e à transparência. Instaurei as três instâncias de investigação que me eram
permitidas; estou advogando a transferência do setor para a Caixa Econômica Federal o que farei ainda antes do final deste mês.
Eu não conheço o Sr. Paulo Araújo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Senadora Marina, V. Exª dispõe, agora,
de 2 minutos.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
V. Exª tinha como um dos seus principais colaboradores, em uma função de responsabilidade, o
Sr. Buffara. E o Sr. Buffara prestou um depoimento ao Ministério Público Federal em que, ao ser indagado sobre a existência ou não dessa pessoa à
qual me referi, afirma que foi indicado para uma
assessoria dentro da Pasta, da estrutura que V.
Exª diz não conhecer.
Em seguida, o Ministério Público Federal indaga também a Vera Maria da Silva o seguinte: ”A senhora conhecia o Sr. Paulo Joaquim de Araújo?“ E
ela responde: ”Sim, eu o auxiliei várias vezes quando solicitava processos, inclusive alguns que já se
encontravam arquivados“ – mortos no órgão, já haviam sido sepultados. ”Porém, como me foi apresentado pelo Sr. Diretor como sendo assessor do
Sr. Ministro Rafael Greca para assuntos de bingo...“
V. Exª tinha um assessor para assuntos de bingo que não conhece?
Essa categoria de assuntos de bingo me é
bastante estranha, porque é uma assessoria muito
específica. São depoimentos que estão aqui, que
foram prestados por pessoas da extrema confiança
de V. Exª, que afirmam que essa pessoa inclusive
trabalhava normalmente numa sala, que despachava normalmente, que solicitava processos que já foram arquivados.
Considero esse processo muito grave. Acredito que, a priori, não podemos condenar ninguém.
Mas, se eu estivesse no lugar de V. Exª, depois do
que disse aqui no Plenário para as Srªs e para os
Srs. Senadores a respeito das muitas acusações
que estão aqui, dos processos que tramitaram, que
V. Exª não viu, não sabe, não conhece, talvez a melhor forma de provar a inocência de V. Exª seja o instrumento da CPI. Porque é lamentável que V. Exª,
que responde pela Pasta, desconheça inclusive auxiliares seus que foram colocados como as-
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sessores diretos do Ministro e que usavam dessa
condição para acessar processos já arquivados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª, Sr. Ministro, dispõe de dois minutos.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente do Senado, ilustre Srª Senadora, com todo
o respeito, as ligações que fazem da minha pessoa com esses problemas são ligações feitas por
ilação, ilação. Sofisma e ilação. Não sou réu, porque não houve denúncia. A denúncia tem que ser
feita pelo Judiciário e tem que ter corporificação e
materialidade.
O Sr. Paulo Araújo, eu não o conheço. Por 40
dias, ele executou serviços no Indesp, consolidou
um relatório que não foi utilizado na elaboração de
qualquer ato legislativo ou normativo. Aliás, essa
Drª Vera, a quem V. Exª se reporta lendo o depoimento tomado pelo Procurador, eu também não conheço. Porque eu não conheço todos os funcionários das duas autarquias que me são afeitas. Aliás,
não conheço todos os cargos de confiança que nomeei. Nomeei 214 cargos de confiança; 50, no âmbito do Ministério, outros tantos no Indesp, outros
tantos na Embratur. Isso sempre é feito por poder
de delegação, porque essa é a norma da moderna
Administração Pública.
Agora, não posso assumir responsabilidade sobre antecedentes policiais de pessoas, mesmo porque, até onde sei, esse Paulo Araújo era um Procurador de um órgão federal, e todas as pessoas que prestam serviço à República têm a sua vida perscrutada. E
é só o que sei. Então, não vou aceitar ilações sobre
mim, não vou aceitar sofismas sobre mim, porque eu
entrei aqui com documentos. Por exemplo, o bingo atribuído à máfia, que eu não sei se é – quem vai dizer é a
Polícia Federal depois da investigação -, tem um alvará
ou um certificado de habilitação assinado pelo Manoel
Tubino. E ele disse ao Senador José Agripino que não
foi ele quem assinou. A Portaria foi gestada quando eu
não estava aqui. A Ministra interina não participou, o
Consultor Jurídico não participou. Disseram-me, quando os indaguei, que era a repetição da Portaria nº 104,
de 1998. Agora, quando a Portaria foi reeditada, sob o
nº 37/99, em 9 de setembro, mandei o Tubino embora.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o último orador inscrito, Senador Jorge Bornhausen.
O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Sr. Ministro,
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Deputado Federal Rafael Greca, ouvi, com muita
atenção, todos os debates ocorridos aqui nesta sessão do Senado, e a minha memória voltou-se a uma
lição que recebi em 1960. Tínhamos a eleição presidencial e as eleições nos Estados. Era meu pai, seu
amigo, candidato a Governador do Estado de Santa
Catarina; o seu adversário, Celso Ramos, que veio
também a ser Senador nesta Casa. Eu era um estudante de Direito, trabalhava no Rio de Janeiro, e o
candidato a vice-governador da chapa contrária a de
Irineu Bornhausen chamava-se Doutel de Andrade.
Um dissidente do PTB, que nutria raiva e ódio a Doutel de Andrade, procurou o jovem estudante de Direito e filho de um dos candidatos e informou que corria, numa vara criminal do foro do Rio de Janeiro, um
processo contra o então Deputado Doutel de Andrade. Na minha falta de experiência, de conhecimento
da vida pública, fui ao fórum, retirei as certidões onde
havia a denúncia de um processo não julgado. Levei-as para Santa Catarina, no auge da campanha
eleitoral, difícil, disputadíssima. Entreguei-as ao candidato Irineu Bornhausen. Ele as leu. Em seguida,
rasgou, e disse que preferia perder a eleição a se utilizar desses métodos na vida pública. Grande lição
recebida!
Tenho hoje 32 anos de vida pública e jamais acusei um adversário. Se fui acusado, respondi; assim procedo e não me arrependo.
Ouvi com atenção o depoimento do Ministro Rafael Greca. Com surpresa, S. Exª relatou que a base do
documento que foi enviado à Polícia Federal era uma
carta anônima.
Quero perguntar novamente ao Ministro: era uma
carta anônima a base do documento que foi enviado à
Polícia Federal?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Com a palavra o Ministro Rafael Greca.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Senador
Jorge Bornhausen, Sr. Presidente do Congresso Nacional, era uma carta anônima. Mas tendo sido enviada ao Presidente da República, por um Senador da
República, o meu adversário político, Senador Roberto Requião, disseram-me, no Palácio do Planalto,
que eu não precisava considerá-la; mesmo assim eu
a mandei à Polícia Federal.
Por que eu a mandei à Polícia Federal? Porque
acho que estamos longe da pérfida República de Veneza, onde uma boca de verdade ou de denúncia recolhia denúncias anônimas. Mas mesmo assim era
preciso que ficasse apurada. Porque tenho por método de que só a verdade nos libertará e que só a virtu-
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de dos governantes faz a felicidade do povo. Em nenhum momento eu quis constranger, com as ilações
que faziam a meu respeito os meus opositores, sobretudo os do Paraná, o Presidente Fernando Henrique Cardoso e a nossa República, quanto mais o
nosso Partido da Frente Liberal, que me honrou com
a nominação para esse Ministério.
Mandei a carta anônima para a investigação da
Polícia Federal, pela pressa de ver esse assunto elucidado.
Detesto essa triste prática da política de ficar fabricando factóides, adversários, inventando fofoca,
mentira, ilação. A minha guerra com o Senador Roberto Requião se aplica muito – também é uma guerra do
Governador Jaime Lerner, do Prefeito Cássio Tanigushe e também do nosso grupo – se aplica muito ao que
pregou, certa vez, o Padre Antonio Vieira: sem justiça
começou essa guerra; sem justiça ela continuou e, por
falta de justiça, chegou ao miserável estado em que a
vemos.
Agora, não tenho o desconsolo nem reclamo do
balanço do mar, eu que estou em cima do barco, porque o povo de Curitiba e do Paraná, por cinco vezes,
nos fez justiça.
Quero também prestar a minha homenagem à
memória dos dois políticos que V. Exª se referiu: o
seu venerando pai, o patriarca Irineu Bornhausen, e
o meu estimado amigo, ex-Deputado Federal, Doutel
de Andrade, figura luminosa nesse Parlamento, de
convicções políticas adversas às do seu pai. Deus
não me deu o privilégio de ter, como teve seu pai, um
adversário da qualidade moral do falecido Doutel de
Andrade.
Quero também pedir desculpas ao Senador
Antonio Carlos Magalhães pela pressa em responder
que a carta era anônima. Essa minha afoiteza se
deve ao fato de não estar habituado ao rito do Senado e, mais do que isso, à minha sede de justiça.
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dos 500 anos do Brasil! Continue a dar força ao esporte, a trazer turistas, a ganhar divisas, porque os
votos, o senhor os terá e vai disputá-los não aqui,
mas no seu Paraná.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª pode finalizar.
O SR. MINISTRO (Rafael Greca) – Sr. Presidente, agradeço a refinada bondade dos diversos
Senadores, mesmo aqueles que exerceram o direito
de crítica, mesmo V. Exª, quando me repreendeu,
para me afirmar à disposição de V. Exª e desta
Casa permanentemente no meu Ministério.
Sr. Senador Antonio Carlos Magalhães, Sr.
Senador Jorge Bornhausen, o meu profundo respeito por esta Casa, a quem devo a gratidão de ter
aqui aprovado os financiamentos externos que consagraram a minha prefeitura. E depois de ter conseguido, como Chefe da Casa Civil, a aliança de diversos dos Srs. Senadores para aprovação dos empréstimos de educação e de financiamento da agricultura do Paraná, que estão uma beleza, as escolas estão melhorando, os defensivos agrícolas já
não estão envenenando os rios do Paraná, por conta dessa segunda gestão, onde o senhor foi tão valoroso para o Paraná. Ele me fez pedir para vir a
esta Casa por iniciativa própria.
Estou plenamente satisfeito, espero ter satisfeito, com os esclarecimentos, o Senado do meu País.
O Ministério está aberto aos Srs. Procuradores, inclusive. Não quero denúncias feitas à sorrelfa ou
nas trevas, quero luz, toda a luz, muita luz, porque
não houve, não há e não haverá, enquanto eu for
Ministro, qualquer irregularidade que passe sem punição ou apuração, porque essa é a prática do Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso. Sua
Excelência nos assegura que a sua virtude fará a felicidade do nosso povo.

O SR. JORGE BORNHAUSEN (PFL – SC) –
Sr. Presidente, ao confirmar a carta anônima, entendo que este não é o palco para uma discussão desta natureza.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Srªs e Srs. Senadores, quero agradecer a
presença de todos e, em particular, do Ministro
Rafael Greca, por ter vindo prestar esclarecimentos a este Plenário, ressaltando a independência
com que as Srªs e os Srs. Senadores puderam interrogar o Ministro, travando um diálogo proveitoso para a democracia brasileira.

As divergências de província devem ficar lá e
não aqui. Assuntos trazidos sem provas não nos devem fazer permanecer nesta Casa por tanto tempo.
Quero, em nome do Partido da Frente Liberal, que
presido, dizer ao Ministro Rafael Greca: continue a
sua tarefa, leve à frente o projeto de comemoração

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos lembrando às Srªs e
aos Srs. Senadores que constará da próxima sessão deliberativa ordinária, a relizar-se terça-feira,
dia 23, a seguinte:

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) – V. Exª, Senador Jorge Bornhausen, tem
dois minutos.
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mitido o funcionamento precário das estações, mesmo quando expiradas as respectivas outorgas.
3 – Com essas observações, lícito é concluir-se
que a terminação do prazo da outorga ou a pendência
de sua renovação, a curto ou a longo prazo, não determinam, necessariamente, a extinção do serviço
prestado, podendo o processo da renovação ser ultimado.
4 – Em sendo renovada a outorga em apreço o
ato correspondente deverá assinalar que a renovação
ocorrerá a partir de 1º de maio de 1993.
5 – Nessa conformidade, e em observância ao
que dispõem a Lei nº 5.785, de 1972, e seu Regulamento, Decreto nº 88.066, de 1983, submeto o assunto à superior consideração de Vossa Excelência
para decisão e submissão da matéria ao Congresso
Nacional, em cumprimento ao § 3º do art. 223 da
Constituição.
Respeitosamente, – Luiz Carlos Mendonça de
Barros, Ministro de Estado das Comunicações.
DECRETO DE 13 DE OUTUBRO DE 1998
Renova a concessão outorgada à
Rádio Globo de São Paulo Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média, na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 84, inciso IV, e 223 da
Constituição, e nos termos do art. 6º, inciso I, do
Decreto nº 88.066, de 26 de janeiro de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 50830.000070/93, decreta:
Art. 1º Fica renovada, de acordo com o art. 33,
§ 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, por
dez anos, a partir de 1º de maio de 1993, a concessão
outorgada à Rádio Globo de São Paulo Ltda. conforme Decreto nº 253, de 31 de julho de 1935, renovada
nos termos do Decreto nº 88.252, de 25 de abril de
1983, cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo
Decreto de 10 de maio de 1991, para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em onda média na cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo.
Parágrafo único. A exploração do serviço de radiodifusão, cuja outorga é renovada por este decreto,
reger-se-á pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, leis subseqüentes e seus regulamentos.
Art. 2º Este ato somente produzirá efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, nos termos
do § 3º do art. 223 da Constituição.
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Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 13 de outubro de 1998; 177º da Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Luiz Carlos Mendonça de
Barros.
PARECER CONJUR/MC Nº 938/98
Referência: Processo nº 50830.000070/93
Origem: Delegacia do MC no Estado de São
Paulo.
Interessada: Rádio Globo de São Paulo Ltda.
Assunto: Renovação de outorga.
Ementa: Concessão para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, cujo prazo teve
seu termo em 1º-5-93.
Pedido apresentado tempestivamente. Regulares a situação técnica e a vida societária.
Conclusão: Pelo deferimento do pedido.
Trata o presente processo de pedido de renovação de concessão formulada pela Rádio Globo de
São Paulo Ltda. concessionária do serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo.
2 – A concessão em apreço foi originariamente
deferida à Rádio Excelsior, conforme Decreto nº 253,
de 31 de julho de 1935, publicado no Diário Oficial da
União do dia 19 de agosto seguinte, renovada e transferida para a requerente, pelo Decreto nº 81.721, de 23
de maio de 1978, publicado em 24 subseqüente, e novamente renovada conforme Decreto nº 88.252, de
25 de abril de 1983, publicado em 26 subseqüente,
cujo prazo residual da outorga foi mantido pelo Decreto de 10 de maio de 1991.
3 – O pedido foi objeto de análise pela Delegacia do MC no Estado de São Paulo, tendo aquela
Delegacia concluído favoravelmente ao pleito, consoante Parecer Jurídico nº 114/95, fls. 87/90 dos autos.
4 – Reexaminadas as peças que constituem os
autos do presente processo, o pedido, sua documentação e os fundamentos jurídicos que determinaram a
postura de deferimento adotada pela DRMC/SP, concluo, igualmente, pelo deferimento do postulado,
acrescentando o seguinte:
– Os atuais quadros societário e diretivo da
entidade, aprovados respectivamente pelo Decreto
nº 81.721, de 23 de maio de 1978, e pela Portaria
nº 274, de 1º de dezembro de 1995, estão assim
constituídos:
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Cotistas

Cotas

João Roberto Marinho

2.203,39

198

1,98

220.537

2.205,37

Rodrigo Mesquita Marinho
Total

Valor (R$)

220.339

Sócio-Gerente: João Roberto Marinho
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Estados do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Distrito Federal, Espírito Santo e
Rio Grande do Sul.
Relator: Senador Juvêncio da Fonseca
I – Relatório

5 – A outorga original está amparada juridicamente nos termos do que dispõem a Lei nº 5.785, de
1972, e o Decreto nº 88.066, de 1983, eis que o pedido de sua renovação foi apresentado na forma devida, no prazo legal e com a documentação hábil.
6 – Nos termos da lei, o pedido ter-se-á como
deferido, porquanto não decidido ao termo da respectiva concessão ou permissão, sendo permitido o funcionamento, em caráter precário, dos serviços outorgados e não renovados em tempo hábil, concluindo-se, dessa forma, que a terminação do prazo da
concessão ou a pendência da sua renovação, a curto
ou a longo prazo, não determinam, necessariamente,
a extinção do serviço prestado.
7 – Isto posto, proponho o encaminhamento dos
presentes autos ao Exmº Sr. Ministro das Comunicações, acompanhados de minuta dos atos de renovação correspondentes – Exposição de Motivos e Decreto – com vistas ao encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, autoridade
competente para conhecer e decidir do pedido.
8 – Posteriormente, a matéria deverá ser apreciada pelo Congresso Nacional, consoante dispõe o
§ 3º do art. 223 da Constituição, para que o ato de renovação possa produzir seus efeitos legais.
É o parecer, “sub-censura”
Brasília, 24 de setembro de 1998. – Ilná Gurgel
Rosado, Assistente Jurídico.

(À Comissão de Educação.)

PARECERES
PARECER Nº 972, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Aviso nº 5, de 1999 (nº 761/99, na
origem), que encaminhou ao Senado Federal as Decisões nºs 545 e 546/99, do
Tribunal de Contas da União, que versam
sobre auditorias operacionais realizadas,
respectivamente, nas Administrações do
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, nos Estados do Paraná, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e
Rondônia; e nas Administrações do Serviço Social do Comercio – SESC, nos

I.1 – Histórico
O Tribunal de Contas da União, por meio do
Aviso nº 761/99-TCU, encaminhou ao Senado Federal, em 20 de agosto de 1999, cópia das Decisões
nºs 545/99-TCU e 546/99-TCU, bem como dos relatórios e votos que as fundamentaram.
Nesta Casa, o Aviso nº 761/99-TCU foi protocoloado sob a denominação de Aviso nº 5/99-SF e remetido à Comissão de Assuntos Sociais, onde, em
3-9-99, fomos designados para relatar a matéria.
As Decisões nºs 545/99-TCU e 546/99-TCU
versam sobre auditorias operacionais realizadas, respectivamente, nas Administrações do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC, nos Estados do Paraná, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e
Rondônia; e nas Administrações do Serviço Social do
Comércio – SESC, nos Estados do Rio Grande do
Sul, Pernambuco, Distrito Federal, Espírito Santo e
Rio Grande do Sul. As auditorias visaram avaliar o
cumprimento dos objetivos das entidades e examinar
o desempenho quanto à estrutura organizacional, recursos humanos, materiais e financeiros.
A realização das auditorias foi determinada pela
Decisão nº 334/96-TCU ante a denúncia de Parlamentares e da imprensa nacional acerca de irregularidades que estariam ocorrendo nos Serviços Sociais
Autônomos.
No decorrer dos trabalhos, a equipe técnica
questionou alguns aspectos da gestão do Senai e do
Sesc. Entre eles, destacam-se o alto número de servidores alocados na área meio em detrimento da área
fim, o baixo índice de conclusão dos cursos e a ausência de indicadores de desempenho institucional
para aferir o grau de eficiência do Sistema “S”.
Realizadas as auditorias, o Tribunal de Contas
proferiu as decisões em tela, que podem ser resumidas nos seguintes tópicos:
1 – recomendar à Direção Nacional do Senac a
adoção de providências no sentido de:
1.1 – orientar os Departamentos Regionais para
que promovam estudos, objetivando definir a lotação
ideal de pessoal, de acordo com suas necessidades
específicas, observando, inclusive, a demanda pelos
serviços oferecidos por parte do público alvo (traba-
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lhadores do comércio e atividades assemelhadas) e
priorizando a alocação de servidores na área fim;
1.2 – realizar pesquisas voltadas à identificação
das causas do baixo índice de conclusão dos cursos
patrocinados por diversas unidades do órgão durante
o ano de 1998, bem como promover o levantamento
das necessidades das empresas contribuintes e demais usuários, objetivando direcionar o planejamento
e o programa dos cursos, de forma a adaptar a oferta
às reais necessidades e expectativas da demanda;
1.3 – implementar indicadores de desempenho
institucional que contenham o real número de atendimentos, a fim de que tal instrumento possa ser utilizado na aferição da eficiência/eficácia do Sistema;
1.4 – estudar medidas alternativas, visando aumentar o número de atendimentos, contudo sem
afastar o usuário de menor renda das regionais que
dependam prioritariamente dos recursos provenientes de contribuições sociais, considerando, ainda,
as perdas de receitas advindas da edição das Leis
nºs 9.317/96, 9.528/97 e 9.601/98;
2 – recomendar à Direção Nacional do Sesc a
adoção de providências no sentido de:
2.1 – promover ações junto aos Departamentos
Regionais no sentido de elaborar um estudo que contraponha a demanda pelos serviços do Sesc e os recursos humanos das entidades, a fim de identificar os
motivos e eliminar as distorções apresentadas;
2.2 – orientar os Departamentos Regionais para
que realizem estudos visando alocar maior percentual de seu quadro funcional na atividade-fim, buscando
maior operacionalidade, principalmente nas áreas
onde se identifiquem possibilidades de ingresso de
receita própria, tendo em vista a perspectiva de redução da receita de contribuição;
2.3 – estudar a possibilidade de orientar os Departamentos Regionais para incrementar o número
de convênios com empresas privadas e com a área
pública, valendo-se do que preceitua o art. 3º, alínea c
do Regulamento da Instituição, buscando fontes
próprias de receita alternativa, como forma de compensar as perdas com o advento das Leis nºs 9.528/97,
9.317/96 e 9.601/98;
2.4 – implementar política de serviços e taxas
diferenciadas, de acordo com a realidade regional de
cada departamento, vez que tal ação poderá representar a elevação da receita de serviços, pelo aumento dos valores cobrados, em localidades que o suportem, sem afetar a demanda e observando o perfil sócio-econômico de sua clientela, caracterizado pela
baixa renda;
2.5 – avaliar a conveniência e oportunidade de
realizar estudos e propor ações no sentido de diminuir
os custos na área meio, reformulando seus processos
internos, com um suporte tecnológico adequado, ob-
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jetivando disponibilizar mais recursos para a atividade finalística da Instituição;
2.6 – aperfeiçoar o sistema de avaliação dos resultados (atendimentos), levando em conta o valor
social e a importância para o comerciário de cada atividade desenvolvida;
2.7 – recomendar aos Departamentos Regionais dos Estados do Ceará, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, Roraima e Tocantins que promovam estudos com o intuito de esclarecer as razões do elevado custo do atendimento verificado;
2.8 – orientar os Departamentos Regionais no
sentido de realizarem pesquisas a fim de mensurar o
grau de satisfação de sua clientela em relação aos
serviços e instalações ofertados, procurando corrigir
eventuais falhas detectadas;
2.9 – direcionar os recursos provenientes da
contribuição parafiscal a projetos que se insiram integralmente nas finalidades regulamentares do órgão,
face à real possibilidade de redução desses recursos;
3 – estabelecer prazo de 90 (noventa) dias para
que as entidades auditadas prestem informações ao
Tribunal de Contas acerca do tratamento dispensado
às recomendações propostas.
I.2 – Análise
O art. 70 da Constituição de 1988 identifica o
Congresso Nacional como titular do controle externo.
O artigo determina que tal controle será exercido pela
“(...) fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial da União e das entidades
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas (...)”. Para a execução
dessa tarefa, o Congresso é auxiliado pelo Tribnal de
Contas da União, conforme dispõe o art. 71 da Lei
Maior.
Nesse contexto, a matéria em comento, acerca
de decisões de auditorias operacionais realizadas em
sedes regionais do Senac e Sesc pela Corte de Contas expressam o exercício do controle externo.
Cumpre ressaltar que as auditorias operacionais revelam-se um importante instrumento de política de planejamento no sentido de avaliar a ação governamental durante sua implementação (controle
concomitante), fornecendo elementos para corrigir
eventuais falhas. A combinação entre controle e planejamento consiste em um dos pilares da técnica administrativa moderna e deve, desse modo, ser incentivada.
As auditorias operacionais no Senac e Sesc revelaram que o objetivo finalístico dessas instituições,
qual seja, servir ao cidadão, está sendo prejudicado por uma série de fatores. Mediante as Decisões
nºs 545/99-TCU e 546/99-TCU, o Tribunal de Contas
da União recomenda a adoção de medidas pelo Se-
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nac e Sesc a fim de sanar esses problemas. A Corte
de Contas estabelece, ainda, um prazo de 90 dias
para que as entidades auditadas prestem informações acerca do tratamento dispensado às recomendações propostas.
Dessa forma, as auditorias operacionais, como
as que ora são analisadas, em muito contribuem para
o aprimoramento dos serviços das instituições. Torna-se fundamental que este Senado Federal incentive este tipo de controle, superando a visão do controle como uma simples análise de contas.
II – Voto
Tendo em vista a análise acima exposta, sugere-se a esta Comissão que tome conhecimento das
Decisões nºs 545/99-TCU e 546/99-TCU acerca das
auditorias operacionais no Senac e Sesc e delibere
sobre:
1 – o arquivamento da matéria;
2 – o encaminhamento de ofício ao Tribunal de
Contas da União, comunicando que a Comissão de
Assuntos Sociais:
2.1 – tomou conhecimento da realização das
auditorias;
2.2 – considera de grande relevância este tipo
de sistemática de controle externo e espera que seja
intensificada no futuro; e
2.3 – recomenda que o Tribunal de Contas diligencie no sentido de que sejam implementadas as recomendações e determinações feitas.
Sala das Reuniões, 10 de novembro de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Juvêncio da Fonseca,
Relator – Geraldo Cândido – Luzia Toledo (sem
voto) – Lúcio Alcântara – Luiz Estevão – Carlos Bezerra – Moreira Mendes – Sérgio Machado – Tião
Viana – Antero Paes de Barros – Maria do Carmo
Alves – Heloisa Helena – Marluce Pinto – Djalma
Bessa – Gilvam Borges – Emilia Fernandes – Geraldo Althoff – Luiz Pontes – Mozarildo Cavalcanti
– Eduardo Siqueira Campos – Romero Jucá.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
* Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das
entidades da administração direta e indireta, quanto à
legalidade, legitimidade, enconomicidade, aplicação
das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pelo Congresso Nacional, mediante controle externo,
e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize,
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arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações
de natureza pecuniária.
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas da União, ao qual compete:
I – apreciar as contas prestadas anualmente
pelo Presidente da República, mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em sessenta dias a
contar de seu recebimento;
II – julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo
poder público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade
de que resulte prejuízo ao erário público;
III – apreciar, para fins de registro, a legalidade
dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em
comissão, bem como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvas as melhorias
posteriores que não alterem o fundamento legal do
ato concessório;
IV – realizar, por iniciativa própria, da Câmara
dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão
Técnica ou de Inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II;
V – fiscalizar as contas nacionais das empresas
supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do tratado
constitutivo;
VI – fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos
repassados pela União, mediante convênio, acordo,
ajuste ou outros instrumentos congêneres, a Estado,
ao Distrito Federal ou a Município;
VII – prestar as informações solicitadas pelo
Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou
por qualquer das respectivas comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultado de auditorias e
inspeções realizadas;
VIII – aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesas ou irregularidade de contas, as
sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao Erário;
....................................................................................
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IX – assinar prazo para que o órgão ou entidade
adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade;
X – sustar, se não atendido, a execução do ato
impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos
Deputados e ao Senado Federal;
XI – representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será
adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que
solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas cabíveis.
§ 2º Se o Congresso Nacional ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título
executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, relatório de suas atividades.
....................................................................................
LEI Nº 9.317, DE 5 DE DEZEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o regime tributário
das microempresas e das empresas de
pequeno porte, institui o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
– e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
....................................................................................
LEI Nº 9.528, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Altera dispositivos das Leis nºs 8.212
e 8.213 , ambas de 24 de julho de 1991,
e dá outras providências.
....................................................................................
LEI Nº 9.601, DE 21 DE JANEIRO DE 1998
Dispõe sobre o contrato de trabalho
por prazo determinado e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e
eu sanciono a seguinte lei:
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PARECER Nº 973, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Aviso nº 31 de 1999 (nº 975/99, na
origem), abrangendo a Decisão nº 635/99,
do Tribunal de Contas da União, acerca
de auditorias realizadas com o objetivo
de promover diagnóstico da saúde pública no País.
Relator: Senador Djalma Bessa
I – Relatório

I.1 – Considerações iniciais
Por intermédio do Aviso nº 975 – SGS – TCU, o
Tribunal de Contas da União – TCU – encaminhou ao
Senado Federal cópia da Decisão nº 635/99, adotada
por seu Plenário em 15-9-99, acompanhada dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam. Tal Decisão versa sobre amplo diagnóstico da área da saúde pública, subsidiado por extensos estudos e trabalhos de auditoria realizados em diversas unidades da
Federação. Nesta Casa Legislativa, a matéria foi protocolada como Aviso nº 31, de 1999.
Em virtude das atribuições conferidas pelo Regimento Interno do Senado Federal, em especial as
previstas no art. 100, o processo foi remetido à Comissão de Assuntos Sociais – CAS. Em seu âmbito,
fomos imbuídos de examinar e emitir parecer acerca
da matéria, tarefa que cumprimos com a apresentação do presente trabalho.
O processo enviado pelo Tribunal contém estudo pormenorizado envolvendo diferentes programas
e órgãos gestores da saúde pública no Brasil, tecendo considerações valiosas sobre as falhas existentes
e possíveis correções de rumo para as políticas públicas do setor. O trabalho do Tribunal envolveu a realização de várias auditorias no Distrito Federal e em diversos estados e municípios, nos meses de agosto e
setembro de 1998. Foram formadas 83 equipes de
auditoria, resultando em igual número de relatórios,
consolidados de forma a gerar o Relatório final.
O Relatório enviado ao Senado Federal fornece
uma visão global da área, abordando questões como
o financiamento do Sistema Único de Saúde – SUS, a
implementação dos princípios básicos do modelo
brasileiro de saúde, o relacionamento entre os diversos órgãos e entidades partícipes do processo, nos
três níveis de governo e a fiscalização dos vultsos recursos envolvidos. Passemos a expor, sinteticamente,
os principais tópicos levantados pelo TCU em seu trabalho.
1.2 – Visão geral do sistema de saúde pública
Anteriormente à Constituição Federal de 1988,
a situação da saúde pública no País caracterizava-se
basicamente por:
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– ênfase na assistência médica curativa em detrimento de ações preventivas;
– sistema discriminatório de acesso à saúde pública, propiciando apenas aos contribuintes da Previdência Social (INPS) a utilização da maior parte de
hospitais e postos de saúde públicos. Trabalhadores
do setor informal e desempregados encontravam-se
alijados do sistema, dependentes tão-somente de alguns hospitais estaduais, municipais e filantrópicos.
Na mesma linha, trabalhadores rurais não tinham
acesso aos mesmos serviços do restante da população segurada;
– grande centralização administrativa das ações
públicas em nível federal;
– ações isoladas e pouco concatenadas dos diversos órgãos responsáveis pelas ações públicas de
saúde na administração federal.
A Constituição Federal de 1988 trouxe uma
nova visão ao sistema de saúde público do País, ao
estabelecer uma série de principais basilares a serem
observados na gestão do Sistema Único de Saúde.
Não obstante a promulgação de nova ordem constitucional ter se dado em outubro de 1988, a implementação do SUS somente se iniciou com a entrada em vigor das Leis nºs 8.080/90 e 8.142/90.
Dentre os princípios estabelecidos no novo ordenamento jurídico merecem destaque:
– universidade – estendendo a todos o acesso
às políticas públicas da área da saúde;
– eqüidade – assegurando tratamento isonômico a todos, na medida das desigualdades existentes;
– integralidade – dilatando o conceito de saúde
de forma a abranger um amplo conjunto articulado de
ações públicas tendente a gerar ganhos de natureza
fisiológica aos usuários do sistema.
Operacionalmente, o SUS requer o atendimento
a outros pressupostos elementares, a saber, descentralização das ações às unidades federadas subnacionais, existência de rede de atendimento regionalizada e hierarquizada, participação da sociedade
civil e complementariedade de atendimento por parte
de entidades privadas, mormente aquelas sem finalidade lucrativa.
De todo modo, mister reconhecer a profunda alteração do quadro institucional da saúde pública com
o advento da Constituição Federal e sua posterior regulamentação, exigindo-se mudanças significativas
de mentalidade dos gestores e uma reestruturação
funcional importante. Por tudo isso, diz-se que o processo de implantação do SUS encontra-se ainda incompleto, perdurando alguns vícios oriundos do sistema precedente. Sem embargo, as imperfeições detectadas neste e em outros trabalhos não podem ser
negligenciadas, ou justificadas com base nessa argumentação, uma vez que os notórios problemas enfrentados pelo sistema de saúde no Brasil estão a exi-
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gir ações corretivas céleres tendentes a minimizar as
falhas constatadas.
1.3 – Principais constatações do trabalho do Tribunal
Neste tópico, listaremos as principais impropriedades e avanços do sistema atual, detectados pelo
TCU a partir da consolidação das auditorias realizadas. Para fins didáticos, agruparemos as constatações em itens genéricos.
a) Assistência ambulatorial e hospitalar:
1 – baixa qualidade no atendimento ao usuário,
com a formação constante de filas, grande tempo de
espera, cobrança indevida de valores e instalações
deficientes;
2 – inobservância de critérios eqüitativos para a
distribuição regional dos recursos destinados ao setor, não se observando a priorização das regiões mais
carentes (basicamente Norte e Nordeste)1. Isso ocorre essencialmente pela utilização de critérios relacionados à capacidade instalada de atendimento (a qual
é sempre preenchida) e não daqueles atinentes à efetiva demanda social. Aliado a isso, ao se proceder o
cálculo de definição dos tetos financeiros para transferência de recursos a estados e municípios, o Ministério da Saúde desconsidera variáveis importantes,
como o perfil epidemiológico da população e os níveis
de participação da saúde nos orçamentos estaduais
e municipais;
3 – participação majoritária da rede privada em
relação ao total de recursos recebidos no âmbito do
SUS, em desarmonia, portanto, com o princípio da
complementaridade previsto na Constituição Federal.
Observa-se uma nítida tendência de desestatização
dos serviços de saúde, inclusive por meio de uma
nova modalidade, a terceirização de serviços ambulatoriais e hospitalares. Esse processo deve ser acompanhado com atenção, pois existe o risco de gerar um
instrumento de exclusão claramente contrário ao
princípio da eqüidade, com a materialização de duas
portas de acesso, uma para os pagantes e outra para
os usuários do SUS;
4 – maioria dos municípios averiguados não
cumprem os requisitos ou assumem as responsabilidades decorrentes da habilitação ao sistema, muito
embora permaneçam habilitados;
5 – cadastros de prestadores do Sistema de
Informações Ambulatoriais (SAI) e do Sistema de
Informações Hospitalares (SIH) não condizem com a
realidade da rede assistencial integrante do SUS,
com reflexos prejudiciais ao planejamento, controle e
avaliação do Sistema. Ademais, a maioria dos esta¹ Consoante informado pelo TCU, a região Sul possui um gasto
anual per capita com assistência hospitalar e ambulatorial superior em 50% em relação à região Nordeste e correspondente ao
dobro da região Norte. As regiões Sudeste e Centro-Oeste aproximam-se, em termos relativos, aos gastos da região Sul.
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dos e municípios auditados não realizam fiscalização periódica da capacidade instalada dos prestadores de serviço cadastrados.
b) Financiamento do SUS:
1 – Necessidade de repensar a forma de financiamento do setor, haja vista a sempre crescente demanda por serviços de saúde. O Relatório do Tribunal
informa que o Brasil gasta em saúde aproximadamente 3,4% do PIB, ao passo que países desenvolvidos despendem proporcionalmente mais (a exemplo
dos Estados Unidos, com 13,6%, Canadá, com 9,2%
e Inglaterra, com 6,9%) . Vale ressaltar que nesses
países existe grande heterogeneidade quanto às fontes diretas de financiamento ao setor, por vezes preponderando recursos públicos e outras vezes, privados (decorrentes do mercado de planos de saúde, por
exemplo).
A questão do financiamento do SUS passa pela
reordenação do sistema tributário do País. Parece-nos incontroversa a necessidade de ampliar a
base de contribuintes, incorporando ao sistema a parcela da denominada economia informal com habilidade de pagamento, hoje excluída das obrigações
contributivas. De forma simétrica à oferta do serviço,
se instituiria a universalidade no financiamento dos
gastos.
Outra discussão atual concernente à questão é
a criação de uma vinculação de recursos ao setor.
Não obstante o TCU ter constatado um aumento dos
repasses de recursos federais à Saúde nos últimos
anos, o Ministro-Relator defende, em seu voto, a vinculação constitucional de recursos públicos para o setor, nos mesmos moldes da existente para a área educacional (art. 212 – CF/88);
2 – a distribuição do financiamento entre as três
esferas de governo no Brasil resta, da mesma forma,
sem solução. Em 1995, coube à União cerca de 63%
do gasto total, ficando os estados com 20,7% e os
municípios com 16,3%. Some-se a isso participações
díspares dos estados e municípios entre si, com alguns entes direcionando parcelas expressivas de
seus orçamentos para a área e outros com participações pífias.
3 – A instituição da CPMF não representou
aporte adicional de recursos ao SUS, tendo ocorrido
apenas uma substituição das fontes de financiamento
do Sistema.
2

Cumpre mencionar que o percentual de 3,4% para o Brasil tem
como fonte trabalho do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), referindo-se ao ano de 1995 (V.Fls. 60 – Aviso nº
31/99). À Fls. 8 do mesmo processado, o TCU informa que o País
gastou 4,2% do PIB em saúde em 1993, creditando como fonte o
Banco Mundial.
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4 – diante do quadro atual, mister envidar esforços tendentes à definição de prioridades para aplicação dos recursos, combinando essa iniciativa com a
adoção de providências efetivas de combate à má
gestão, ao desperdício e aos atos de corrupção.
c) Vigilância epidemiológica e sanitária:
1 – informações epidemiológicas geradas no
âmbito do SUS precárias e intempestivas, prejudicando as ações de combate às enfermidades;
2 – grande carência de recursos humanos especializados nas ações de vigilância sanitária nos três
níveis de governo, além da utilização de equipamentos de trabalho sucateados.
d) Medicamentos e combate a doenças:
1 – ausência de diretrizes nacionais na área de
medicamentos no período entre a desativação da
Ceme e a aprovação da Política Nacional de Medicamentos, acarretando indefinição do papel dos entes
federados, com prejuízos ao abastecimento de fármacos à população;
2 – nos programas de combate à dengue, tuberculose, malária e hanseníase, falta de integração entre órgãos e entidades partícipes da União, estados e
municípios;
3 – no que atine às atividades de combate a doenças a cargo da Fundação Nacional de Saúde –
FUNASA, as ações de descentralização aos entes
subnacionais enfrentam dificuldades operacionais,
com os gestores locais desprovidos de condições
para implementar a contento as ações públicas.
e) Saneamento:
1 – ausência de integração entre a Funasa e a
Secretaria de Política Urbana, do Ministério do Planejamento, formulados e executores, em nível federal,
da política estatal de saneamento básico, bem como entre esses órgãos e seus correspondentes nos estados;
2 – descentralização de recursos na área de saneamento realizada sem base em indicadores técnicos que beneficiem as localidades mais carentes.
f) Controle e avaliação do SUS:
1 – Conselho Nacional de Saúde não vem exercendo plenamente suas atribuições, principalmente
quanto ao planejamento do setor, ao cronograma de
transferência de recursos financeiros a estados e municípios, e à manifestação acerca de fiscalizações e
auditorias realizadas pelos órgãos de controle;
2 – estruturação inadequada do Sistema Nacional de Auditoria, nas três esferas de governo, sofrendo com a não implantação formal de unidades na
maioria dos estados e municípios visitados, com a
inexistência de carreira específica, com a carência de
recursos humanos e com o acesso limitado às informações geradas pelo Ministério da Saúde;
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3 – mecanismos de acompanhamento, avaliação e controle das gestões descentralizada do SUS
são insuficientes, haja vista os problemas verificados
quanto à estruturação e atuação dos conselhos de
saúde e do Sistema Nacional de Auditoria;
4 – necessidade de desenvolvimento de uma
nova sistemática de fiscalização e acompanhamento,
baseada na definição de uma série de indicadores
que reflitam a efetividade, a eficácia e a eficiência das
gestões públicas;
5 – baixa participação da sociedade civil na fiscalização dos recursos repassados, sendo constatadas atuações pouco efetivas dos conselhos de
saúde.
O TCU assere, ainda, que grande parte das impropriedades detectadas associam-se a vícios do sistema anterior à CF/88. De toda sorte, cabe destacar a
implementação, ainda incipiente, de ótimas opções
no setor da saúde pública, quais sejam, o Programa
de Agentes Comunitários da Saúde – PACS, o Programa Saúde em Família – PSF – e os consórcios intermunicipais de saúde.
O Pacs estava, em 1998, presente em todos os
estados federados e em 3.541 municípios, com cobertura estimada de 50 milhões de pessoas. Visa fornecer orientações preventivas sobre cuidados com a
saúde, voltando-se para o controle da mortalidade
materno-infantil.

acerca dos problemas enfrentados pela saúde pública no País. Foram analisados diversos aspectos relativos ao setor, alguns de forma minuciosa, bem
como sugeridas algumas correções de rumo para as
políticas desenvolvidas.
Trabalhos dessa natureza devem ser estimulados de forma a alterar o enfoque preponderante no
TCU, de privilegiar processos de prestações de contas em prejuízo de ações fiscalizatórias e auditorias
de natureza operacional. A contribuição do Tribunal
para o aprimoramento da administração pública envolve, também, a instituição de canais informativos de
retroalimentação junto aos gestores públicos, tecendo-se sugestões construtivas e acompanhando sua
efetiva implementação.
A Decisão nº 635/99 determinou o encaminhamento do Relatório final a autoridades federais, estaduais e municipais relacionadas à saúde pública. Ademais, informou às autoridades que as determinações
e recomendações oriundas do trabalho serão efetivadas oportunamente, por ocasião da apreciação
dos processos apartados gerados nas unidades técnicas a partir das constatações das auditorias efetuadas.

Já o PSF se propõe a introduzir mudanças no
modelo assistencial vigente, voltado para ações curativas e focado no atendimento hospitalar. Com o
Programa, a família passa a ser o núcleo do sistema, devendo ser atendida a partir de suas necessidades básicas. Estima-se que mais de 10 milhões
de pessoas estejam sendo cobertas pelas 3.147
equipes de Saúde em Família em 1.117 municípios
e na quase totalidade dos estados.

– tome conhecimento do teor da Decisão nº
635/99, adotada pelo Plenário do Tribunal de Contas
da União;

Por outro lado, a associação entre municípios
para realização conjunta de ações e serviços de saúde, notadamente em Minas Gerais e no Paraná,
com o uso comum de recursos humanos e materiais
e a adequação da infra-estrutura tem proporcionado
um aumento da qualidade do atendimento oferecido
à população.

I.4 – Análise do trabalho do Tribunal
Inicialmente, cumpre-nos felicitar a Corte de
Contas pela qualidade do trabalho apresentado,
tendo alcançado os objetivos a que se propôs. O resultado final confirma a qualidade do corpo técnico
lotado naquela instituição. A leitura do Relatório permite a formação de um juízo bem fundamentado

II – Voto
Diante das considerações expostas, votamos
para que esta Comissão:

– oficie ao Tribunal de Contas da União que
esta Comissão tomou ciência do conteúdo do trabalho realizado, considerando-o de grande valia, e
visualiza a necessidade do acompanhamento da
implementação das determinações e recomendações a serem comunicadas às autoridades referidas na Decisão;
– determine o arquivamento do presente processo.
Sala das Comissões, 10 de novembro de
1999. – Osmar Dias, Presidente – Djalma Bessa,
Relator – Gilvam Borges – Romero Jucá – Luiz
Pontes – Moreira Mendes – Eduardo Siqueira
Campos – Juvêncio da Fonseca – Mozarildo
Cavalcanti – Emilia Fernandes – Luiz Estevão –
Heloisa Helena – Maria do Carmo Alves – Antero Paes de Barros – Carlos Bezerra – Lúcio
Alcântara – Geraldo Cândido – Luzia Toledo
(sem voto) – Marluce Pinto – Sérgio Machado –
Geraldo Althoff – Tião Viana.

270

ANAIS DO SENADO FEDERAL

PARECER Nº 974, DE 1999
Da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, sobre o Aviso nº 34, de
1999 (Aviso nº 1.025, de 7 de outubro de
1999, na origem), que encaminha ao Senado Federal cópia da Decisão nº 690, de
1999, bem como dos respectivos Relatório e Voto que a fundamentam, sobre levantamento de auditoria realizada nas
obras e serviços complementares da
Eclusa de Jupiá, no Rio Paraná.
Relator: Senador Álvaro Dias
Vem a esta Comissão o Aviso nº 34, de 1999
(Aviso nº 1.025, de 7 de outubro de 1999, na origem), que encaminha, para conhecimento, cópia da
Decisão nº 690, de 1999, adotada pelo Tribunal de
Contas da União – TCU na Sessão Ordinária do
Plenário, de 6 de outubro de 1999, bem como dos
respectivos Relatório e Voto que a fundamentam.
O Relatório, de autoria do ilustre Ministro Marcos Vilaça, trata do levantamento de auditoria feita
por equipe da Secex/SP nas obras e serviços complementares da Eclusa de Jupiá, empreendimento com
dotação prevista no Orçamento Geral da União de
1999 e integrante do Plano Brasil em Ação. Para a implementação do programa, foi realizado Convênio nº
002/96-A, celebrado entre a União, por intermédio do
Ministério dos Transportes, e o Estado de São Paulo,
com a interveniência da Companhia Energética de
São Paulo – CESP, como executora das obras, e da
Companhia Docas do Estado de São Paulo –
CODESP, como fiscalizadora de sua execução. O valor do referido convênio é de R$60.000.000,00 a cargo da União, devendo o estado participar com contrapartida mínima de 20%.
A Eclusa da Usina Hidrelétrica Engenheiro Souza Dias (Jupiá) localiza-se no Rio Paraná, divisa dos
Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul a aproximadamente 30Km a jusante da foz do Rio Tietê, próxima à cidade de Três Lagoas – MS e integra a hidrovia Tietê-Paraná. Sua conclusão conferirá navegabilidade ininterrupta em mais de 7.000km de rios, propiciando aos Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul,
Minas Gerais, Paraná e São Paulo um modal de transporte eficiente e de baixo custo, com efeitos benéficos
para toda a economia da região abrangida.
Segundo o citado relatório, além das obras complementares na eclusa propriamente dita, aí incluídos
o suprimento, a fabricação e montagem dos equipamentos eletromecânicos, estão englobados no objeto
do convênio obras de melhoria de acesso, de sinali-
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zação, de segurança da navegação e de construção
de pontes em rodovias próximas ao empreendimento.
Foram analisados pela equipe de auditoria o
projeto básico, os termos de convênio, as licitações,
os contratos e a execução da obra. A análise da execução física dos trabalhos aponta terem sido executados, até o momento da fiscalização, 99% das obras
de complementação da eclusa e 22% das obras complementares e de segurança de navegação. Restam
pendentes de conclusão, no presente exercício, os
seguintes serviços: sistema de proteção, ponte rolante da cabeça montante; sistema anti-incêndio; ponte
levadiça e eliminação de infiltrações de concreto.
A equipe de auditoria não detectou irregularidades, apenas apontou deficiência de planejamento,
por parte da Cesp, que teria ensejado a inclusão, nos
contratos, de serviços não previsos inicialmente.
O voto do ilustre Ministro Marcos Vinicios Vilaça
destaca a importância da obra auditada para a modernização do sistema de transportes brasileiro, na
medida em que viabilizará a utilização do transporte
hidroviário em uma vasta região de importante atividade agropecuária e agroindustrial, compreendendo
os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, além dos demais países integrantes do Mercosul.
Em seu voto, o Ministro-Relator considera parcialmente escusável a mencionada deficiência de planejamento, dado que “as obras civis da eclusa foram
iniciadas há mais de 30 anos, sob responsabilidade
de empresa privada, gerando dificuldade para a recuperação de todos os projetos originais, bem assim o
surgimento de novas necessidades decorrentes de
mudanças tecnológicas e do próprio desgaste dos
serviços executados...”. Considerando a relevância
das questões tratadas, o relator indica o arquivamento do processo e o encaminhamento de cópias do relatório a diversos órgãos e autoridades relacionadas
à matéria, para ciência.
Com base no relatório e voto do Ministro-Relator, o Plenário do TCU decidiu (conforme Decisão nº 690/99):
– considerar regulares os procedimentos objeto
de análise no levantamento de auditoria de que trata o
presente processo;
– determinar o envio de cópia da decisão, bem
como do relatório e voto que a fundamentam, às seguintes autoridades, para ciência:
a) Presidente da Comissão Mista de Planos,
Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso
Nacional;
b) Ministro de Estado dos Transportes;
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c) Presidentes das Comissões de Assuntos
Econômicos e de Serviços de Infra-Esrutura do Senado Federal; e
d) Presidentes das Comissões de Economia,
Indústria e Comércio e de Viação e Transportes da
Câmara dos Deputados;
– arquivar o presente processo.
Nesses termos, recomendamos o arquivamento
do Aviso nº 34, de 1999.
Sala da Comissão, 11 de novembro de 1999. –
Emilia Fernandes, Presidente – Álvaro Dias, Relator
– Geraldo Cândido – Gilvan Borges – Mauro Miranda – Gerson Camata – Marluce Pinto – Antonio
Carlos Valadares – Carlos Bezerra – Gilberto Mestrinho – Iris Rezende – Roberto Saturnino.
PARECER Nº 975, DE 1999
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei da
Câmara nº 44, de 1999 (nº 24/99 – Complementar, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
“Altera dispositivos da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994".
Relator: Senador Bernardo Cabral
I – Relatório
Trata-se de projeto de lei complementar de iniciativa do Presidente da República, cujo propósito é
conferir à Defensoria Pública da União o poder e o dever de firmar convênios com as Defensorias Públicas
dos Estados e do Distrito Federal, para que estas atuem junto aos órgãos de primeiro e de segundo graus
de jurisdição, para o desempenho das funções que
lhe são legalmente cometidas. A proposição, da mesma forma, autoriza a Defensoria Pública da União a,
nos lugares onde não há Defensoria Pública constituída, firmar o convênio com entidade pública que desempenhar essa função, até que seja criado órgão
próprio. O projeto também assegura aos defensores
públicos os direitos que a Lei nº 8.112/90 confere aos
demais servidores públicos.
A proposição foi encaminhada à Câmara dos
Deputados em 13 de abril deste ano de 1999. Em 1º
de junho, o Presidente Fernando Henrique Cardoso,
por meio da Mensagem nº 700, solicitou ao Congresso Nacional que seja atribuído o regime de urgência
ao projeto. A matéria tramita no Senado Federal, portanto, com urgência constitucional (§ 1º do art. 64 da
Constituição), regulado no art. 375 do Regimento
Interno do Senado Federal.
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O art. 1º da proposição altera a redação da Lei
Complementar nº 80/94, nomeadamente seus arts.
14, 39, 84 e 124, nos termos a seguir expostos.
Ao art. 14 são acrescidos os três parágrafos
para determinar que “A Defensoria Pública da União
deverá firmar convênios com as Defensorias Públicas
dos Estados e do Distrito Federal, para que estas, em
seu nome, atuem junto aos órgãos de primeiro e segundo graus de jurisdição (...) no desempenho das
funções que lhe são cometidas por esta Lei Complementar”.
Na hipótese de que na unidade da Federação
inexista Defensoria Pública constituída nos termos da
Lei Complementar nº 80, fica autorizado o convênio
com entidade pública que desempenhar essa função,
até que seja criado o órgão próprio, segundo estatui o
§ 2º, nos termos propostos por este projeto.
A prestação de assistência judiciária pelos órgãos próprios da Defensoria Pública da União
dar-se-á, preferencialmente, perante o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais superiores, nos termos
do § 3º.
A alteração proposta para o art. 39, que trata da
remuneração dos Defensores Públicos da União, cinge-se à determinação, no § 2º deste dispositivo, que
os membros da Defensoria Pública da União têm os
direitos assegurados pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e na Lei Complementar nº 80/94.
Hoje, o texto legal especifica os direitos conferidos
aos membros da Defensoria Pública da União. A mudança na redação do art. 84, que trata dos membros
da Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios, tem o mesmo significado.
Da mesma forma, a alteração proposta no art.
124 volta-se à definição de que os membros das Defensorias Públicas dos Estados têm os direitos assegurados pela legislação da respectiva unidade da federação e na Lei Complementar nº 80/94.
O art. 2º do projeto de lei sob exame cuida da
cláusula de vigência enquanto o art. 3º revoga os arts.
40 e 85 da Lei Complementar nº 80/94. Ambos os dispositivos referem-se ao direito dos membros das Defensorias Públicas, tanto da União quanto ao Distrito
Federal e territórios, a férias anuais de sessenta dias.
Com a revogação da norma especial, passa a viger,
para os defensores públicos, a regra geral da Lei nº
8.112/90, que determina férias anuais de 30 dias.
É o Relatório.
II – Voto do Relator
Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania opinar tanto sobre a constitucionalidade
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e a juridicidade da proposição sob exame quanto sobre o seu mérito, por se tratar de projeto pertinente,
do ponto de vista material, às atribuições desta Comissão.
Quanto à constitucionalidade formal, recorde-se
que se trata de matéria de iniciativa privativa do Presidente da República (art. 61, § 1º, c e d, CF) e cuja veiculação deve ocorrer mediante projeto de lei complementar (parágrafo único do art. 134, CF). Nada há, assim, quanto a esse aspecto, que possa obstar a livre
tramitação da matéria no Congresso Nacional.
No plano material, o projeto encontra lastro no
art. 23 de nosso Documento Básico. Nomeadamente,
este dispositivo, em seu parágrafo único, determina
que “lei complementar fixará as normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.
Da mesma forma, o art. 241 da Carta Magna, inserto no Título X, das Disposições Constitucionais
Gerais e cuja redação atual foi conferida pela Emenda Constitucional nº 19, diz que “a União, os Estados,
o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por
meio de lei os consórcios públicos e os convênios de
cooperação entre os entes federados, autorizando a
gestão associada de serviços públicos, bem como a
transferência total ou parcial de encargos, serviços,
pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos”.
Procede, assim, que se institua, mediante lei
complementar, a colaboração, mediante convênios,
entre os entes federados, para o bom exercício das
atribuições estatais pertinentes à defesa, em juízo,
dos mais necessitados.
Incumbe assinalar que o texto da proposição
respeita os ditames legais pertinentes à elaboração
legislativa, definidos na Lei Complementar nº 95/98.
Foi apresentada ao Projeto de Lei da Câmara nº
44, de 1999, uma emenda, pelo eminente Senador
Jorge Bornhausen, cujo propósito é estabelecer que,
além das Defensorias Estaduais, a Defensoria da
União poderá também firmar convênios com as Seções Estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil,
com o objetivo de exercer a atribuição estatal de defesa, em juízo, dos necessitados.
Somos contrários à adoção da emenda, malgrado os elevados propósitos de seu autor, pelo fato de
que o texto atual do projeto não impede a realização
de tal convênio, sempre que inexistir a Defensoria estadual. Além disso, a prestação do serviço por entidades como a OAB e mesmo por escritórios organizados pelas faculdades de direito tem um propósito que
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guarda certas diferenças com o papel institucional da
Defensoria Pública.
Em face do exposto, o nosso voto é pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara nº 44, de 1999, nos
termos em que foi aprovada pela colenda Câmara dos
Deputados.
Sala da Comissão, – José Agripino, Presidente
– Bernardo Cabral, Relator – Eduardo Suplicy – Luzia Toledo – Bello Parga – Pedro Simon – Maria do
Carmo Alves – Antonio Carlos Valadares – Edison
Lobão – José Fogaça – Amir Lando – Romeu
Tuma – Lúcio Alcântara (abstenção).
PARECERES NºS 976 E 977, DE 1999
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
56, de 1997 (nº 2.825/97, na Casa de origem) dispõe sobre a emissão de valores
mobiliários representativos de dívidas de
sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela União, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, e dá outras
providências.
PARECER Nº 976, DE 1999
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Relator: Senador Roberto Requião
I – Relatório
A proposição é flagrantemente inconstitucional,
uma vez que invade competência privativa do Senado
Federal.
Reza a Lei Maior, em seu art. 52, que:
“Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
..............................................................
VII – dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, de suas
autarquias e demais entidades controladas
pelo poder público federal".
A Câmara dos Deputados ou o Congresso Nacional não pode, por meio de lei complementar, regular matéria de competência privativa do Senado
Federal, como pretende o projeto em análise.
II – Voto
Comprometo-me, contudo, a levar as inovações
propostas ao conhecimento da Comissão de Assuntos Econômicos, que ora analisa o Projeto de Resolução nº 49, que tem por objetivo substituir a Resolução
nº 69/95. Já determinei, inclusive, à Consultoria
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Legislativa do Senado, que realizei estudo nesse
sentido.
Posto isso, concluo pelo arquivamento do projeto.
Sala das Comissões, 11 de agosto de 1999. –
José Agripino, Presidente – Roberto Requião, Relator – Roberto Freire – Antonio Carlos Valadares –
Lúcio Alcântara – José Eduardo Dutra – Romeu
Tuma – José Fogaça – Jefferson Péres – Bernardo
Cabral – Pedro Simon – Maria do Carmo Alves –
Álvaro Dias – Iris Rezende.
PARECER Nº 977, DE 1999
(Da Comissão de Assuntos Econômicos)
Relator ad hoc: Mozarildo Cavalcante
I – Relatório
É submetido à apreciação desta Comissão de
Assuntos Econômicos o Projeto de Lei da Câmara
nº 56, de 1997, que “dispõe sobre a emissão de valores mobiliários representativos de dívidas de sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela União,
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.
Pretende a referida proposição que as emissões
de valores mobiliários por essas entidades, construtivas de dívidas, inclusive debêntures, conversíveis ou
não em ações, tenham seu lançamento ou colocação
no mercado realizado por intermédio de leilões ou de
ofertas públicas, após seu devido registro na Comissão de Valores Mobiliários. Essa modalidade de colocação de títulos no mercado se entenderia, também,
às amortizações antecipadas e às aquisições ou resgate parcial dos valores mobiliários.
É admitida a subscrição privada desses valores
mobiliários, desde que seja previamente autorizada
pela Comissão de Valores Mobiliários.
Prevê, ademais, ainda nesse contexto, que esses leilões e essas ofertas públicas sejam específicos
e realizados em recintos ou sistemas mantidos por
entidades autorizadas e que atuem sob a supevisão
da Comissão de Valores Mobiliários.
As demais disposições do projeto dizem respeito aos editais dos leilões e ofertas públicas, de modo
a assegurar a mais ampla participação das instituições autorizadas a operar nos mercados financeiros
e de capitais e transparência nas negociações.
II – Avaliação do Projeto
Sem dúvida, o trabalho realizado pela Comissão
Parlamentar de Inquérito acerca dos títulos públicos
emitidos para atender ao pagamento dos precatórios
judiciais, na forma prevista no texto constitucional,
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evidenciou um conjunto de irregularidades e prejuízos ao setor público, decorrente das emissões desses títulos. Tal constatação, de imediato, generalizou
a necessidade de modificação dos mecanismos até
então vigentes na venda desses papéis, na direção
da criação de mercados institucionalizados para a
sua colocação, o que evitaria fossem mantidas ou ensejadas práticas de venda pouco transparentes e visíveis a possíveis participantes do mercado.
Logicamente que o desenvolvimento desses
mercados institucionalizados se estenderia, também,
aos títulos emitidos e ofertados publicamente pelas
entidades controladas pela União, pelos Estados,
Distrito Federal e pelos Municípios, como pretende a
proposta em exame.
A adoção do mecanismo de leilões ou de ofertas
públicas como forma preferencial de colocação de títulos de emissão dessas entidades certamente contribuiria para uma maior transparência e divulgação
de informações a todos os participantes do mercado,
ensejando a presença de compradores voluntários e
restringindo as possibilidades de práticas lesivas, em
última instância, ao próprio erário.
Acreditamos, assim, que é nessa direção e com
esse objetivo que se apresenta a proposta contida no
Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1997.
Por outro lado, como é sabido, compete privativamente ao Senado Federal, nos termos do art. 52,
incisos V a IX, da Constituição Federal, dispor sobre
limites e condições para as operações de crédito
interno e externo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios que, seguramente referem-se, também, às operações relativas à dívida mobiliária.
Em particular, o inciso VII do art. 52 da Constituição Federal determina que compete privativamente
ao Senado Federal “dispor sobre limites globais e
condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, de suas autarquias e demais entidades
controladas pelo poder público federal”.
Como se depreende do artigo acima, a competência normativa do Senado Federal encontra-se restringida às entidades da administração indireta federal, não alcançando, portanto, as empresas públicas e
as demais sociedades de economia mista controladas pelos estados, municípios e pelo Distrito Federal,
contrariamente ao entendimento contido e expresso
no parecer da CCJ.
É bem verdade que parcela da literatura que trata da interpretação do texto constitucional tende a entender que a competência conferida ao Senado Fede-
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ral para dispor sobre o endividamento do setor público abarcaria também aquelas entidades. A não explicitação dessas entidades no texto constitucional não
passaria de lapso ou omissão do constituinte. Sobre
essa questão, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, em
comentários à Constituição Brasileira de 1988, escreve: “É claro o texto, no que tange à inclusão das operações de crédito externo de toda e qualquer autarquia vinculada a qualquer dos entes mencionados,
entre os quais se sujeitam aos limites globais e condições aqui referidos. Também é claro que as operações de crédito externo de toda entidade controlada
pelo Poder Público Federal caem no mesmo regime.
O texto, porém, não se refere a outras entidades da
administração descentralizada que não as autarquias
dos demais entes federativos. É de se crer, porém,
que tenha aqui ocorrido um lapso de redação. Afinal,
ubi eadem ratio, eadem dispositio.”
Entretanto, é nosso entendimento que o preceito constitucional referido se restringe às entidades
controladas pelo Poder Público Federal.
Somente essas, juntamente com a União, com
os Estados, Municípios, Distrito Federal, e suas autarquias, ao celebrar contratos de empréstimos, de financiamentos ou emissão ou aceite de títulos, deverão observar os limites e condições estabelecidos
pelo Senado Federal. Como toda e qualquer competência privativa, essa norma deve ser interpretada de
forma restritiva.
Assim, se o constituinte tivesse pretendido alcançar aquelas entidades, as teria explicitado, enumerado-as no texto constitucional, aliás com o fez
com os demais entes da Federação.
Sendo correto esse entendimento, o controle
atualmente exercido pelo Senado Federal sobre o
processo de endividamento público não abarca as
entidades da administração indireta dos entes federativos.
Não há dúvida de que a matéria contida na proposição reveste-se de relevância, na medida em que,
com o objetivo de escapar do controle exercido pelo
Senado Federal, os Estados e Municípios vêm utilizando sistematicamente as empresas estatais e outras sociedades de economia mista sob seu controle,
para a realização de operações de crédito, junto a instituições financeiras, ou a órgãos de desenvolvimento
e de investimento. Cria-se, dessa forma, mecanismo
de endividamento indireto do estado ou do município,
com repercussões nas finanças públicas, sem sujeitá-lo às determinações emanadas do exercício da
competência privativa do Senado Federal.
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É evidente, todavia, que a competência constitucionalmente atribuída ao Senado Federal, de forma
privativa, restringe-se e adquire conteúdo numa sistemática de controle do processo de endividamento do
setor público que alcança, tão-somente, os órgãos da
administração indireta do Poder Público Federal. Sua
competência material é, portanto, atinente a operações financeiras, internas e externas, vinculadas à
contratação de operações de crédito, por meio de obtenção de empréstimos ou de financiamentos, contratualmente ou por emissão de títulos representativos
da dívida pública dos órgãos da administração direta
e dessas entidades do Poder Público Federal.
Enfatize-se, assim, que somente é lícito e constitucional proceder à regulação de atos relativos à
contratação de operações financeiras, em particular
sob a forma de colocação de valores mobiliários, de
pessoa jurídica da administração indireta dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios, mediante lei.
Nessa perspectiva, nos termos do art. 163 da Constituição Federal, que trata das Normas Gerais das Finanças Públicas, lei complementar disporá, entre outras matérias, sobre a “II – dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais
entidades controladas pelo Poder Público”.
São, portanto, objeto de legislação complementar os atos da administração pública indireta da União,
dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios referentes a emissão, lançamento e colocação de valores
mobiliários representativos de dívida. Deverão esses
atos e procedimentos serem definidos e estarem sujeitos aos ditames, restrições, exigências e demais
condições por ela definida.
Ademais, a elaboração de uma lei nacional, um
código que regulasse num só corpo todas as normas
relativas a finanças a serem observadas pela administração pública foi por diversas vezes reiterado
como entendimento do alcance e do objetivo pretendido com o art. 163 da CF.
A lei complementar a que se refere o art. 163
deverá tratar dos atos relativos à administração financeira pública, com ênfase nas matérias atinentes
ao endividamento interno e externo, inclusive das entidades alcançadas pelo projeto em exame, da concessão de garantias e da emissão e resgate de títulos
da dívida pública desses órgãos e entidades do Poder
Público, entre outros aspectos.
III – Voto
Há restrição constitucional que inviabiliza que
resolução do Senado Federal discipline e regulamente o controle do processo de endividamento das enti-
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dades da administração indireta dos Estados, Distrito
Federal e dos Municípios.
É essa matéria privativa de lei, e mais precisamente, conforme expresso no texto constitucional,
art. 163, de lei complementar. Esse é o instrumento
do precesso legislativo pertinente e conveniente para
tratar da matéria objeto do projeto em análise. Caso
contrário, carecerá de eficácia jurídica, por inadequação formal, como originário da Câmara dos Deputados, ou tão-simplesmente a norma editada não produzirá efeito material, pois esse deverá ser tratado,
reservado e definido nos termos de lei complementar,
contrariamente ao entendimento da CCJ em seu parecer.
Com efeito, a própria Resolução nº 78, de 1998,
que substituiu a Resolução nº 69/95, ao tratar dos
procedimentos relativos à venda de títulos públicos,
incorporou sistemática semelhante à prevista no presente projeto de lei, todavia limitando-se às vendas
efetuadas pelos Estados, Distrito Federal, pelos Municípios, suas autarquias e fundações. Mais ainda, reconhecendo restrições quanto ao alcance do exercício da competência privativa do Senado Federal nessa área financeira, essa Resolução nº 78/98 estendeu
seu controle tão-somente àquelas outras entidades
controladas pelos entes federativos que não exerçam
atividade produtiva ou não possuam fonte própria de
receitas. Mesmo a eficácia e o alcance desse dispositivo é passível de questionamento quanto a sua constitucionalidade
Em conclusão, o Projeto de Lei nº 56, de 1997,
incorpora vício decorrente de inconstitucionalidade
formal, pois deveria ser tratado por lei complementar,
representando, ainda, regulamentação parcial do art.
163 da Constituição Federal. Os dispositivos relacionados no referido artigo exigem, na verdade, a elaboração de uma lei nacional, um código que regulasse
num só corpo todas as normas relativas a finanças a
serem observadas pela Administraão Pública, de forma a constituírem um conjunto orgânico e sistêmico,
livre das restrições e limitações que poderiam advir
de regulamentos parciais capazes de produzirem efeitos isolados e contraditórios.
Mais ainda, a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, aprovou, por unanimidade, parecer do
Senador Roberto Requião que apontou a inconstitucionalidade desse projeto, concluindo, assim, pelo seu
arquivamento. E, nos termos do art. 101, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal, quando assim
proceder essa Comissão, na apreciação de qualquer
proposição, “será esta considerada rejeitada e arquivada definitivamente, por despacho do Presidente do
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Senado, salvo não sendo unânime o parecer, recurso
interposto nos termos do art. 254.”
Opinamos, assim, nos termos do art. 133, inciso
III, do Regimento Interno do Senado Federal, pelo arquivamento no Projeto de Lei da Câmara nº 56, de
1997.
Sala da Comissão, 9 de novembro de 1999. –
Ney Suassuna, Presidente – Mozarildo Cavalcanti,
Relator ad hoc – José Fogaça (sem voto) – José
Alencar – Lúdio Coelho – Paulo Souto – Luiz Otávio – Jorge Bornhausen – Gilberto Mestrinho –
Jefferson Péres – Luiz Estevão – Carlos Bezerra –
José Eduardo Dutra – Osmar Dias – Lúcio Alcântara – Bello Parga – Lauro Campos – Pedro Piva.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Projeto de Decreto Legislativo nº 257, de 1999, lido anteriormente, tramitará com o prazo determinado de 45
dias, nos termos do art. 223, § 1º, da Constituição Federal e, de acordo com o art. 122, inciso II, letra b, do
Regimento Interno, poderá receber emendas pelo
prazo de cinco dias úteis perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presidência comunica ao Plenário que foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão de Assuntos Sociais referentes aos Avisos nºs 5 e 31, de 1999.
Será feita à devida comunicação ao Tribunal de
Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos pelo Sr.
1° Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 630, DE 1999
Altera a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que “dispõe sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica”, no sentido de que os benefícios decorrentes da
aquisição de passagens aéreas com recursos orçamentários sejam revertidos
para a administração pública.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica a Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de
1986, acrescida do artigo seguinte:
“Art. 228-A. Os prêmios, descontos e
demais benefícios decorrentes da aquisição
de bilhetes de passagem promovida com re-
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cursos da administração pública direta ou
indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios reverterão em proveito do órgão ou instituição que houver patrocinado a viagem.
Parágrafo único. Os benefícios de que
trata o caput serão utilizados exclusivamente
no âmbito dos objetivos do poder público,
constituindo falta grave o proveito particular."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A proposição ora apresentada tem o objetivo de
destinar ao poder público os benefícios que resultam
da aquisição de passagens aéreas promovida com
recursos orçamentários dos entes federativos e da
administração indireta.
A disputa pelo mercado tem levado as companhias aéreas a adotar estratégias de marketing que
resultam, freqüentemente, no oferecimento de benefícios na forma de descontos e prêmios. O êxito dessa
atitude parece crescente a julgar pela diversidade das
ofertas e pelos investimentos realizados pelas companhias na estruturação e na divulgação dos programas de benefícios.
Os prêmios mais comuns e, aparentemente,
mais eficazes têm sido os chamados “programas de
milhagem” em que os passageiros, numa espécie de
conta-corrente, acumulam milhas voadas (ou somam
viagens independentemente das distâncias percorridas) e, a partir de determinados limites, passam a fazer jus a viagens gratuitas.
Para se ter idéia do vulto desses programas, observe-se que o mais consolidado deles, o comercialmente denominado “Programa Smiles” da Viação Aérea Rio-Grandense S.A (Varig), já alcançava, em setembro deste ano, 2,2 milhões de participantes, segundo informa o jornal Gazeta Mercantil na edição
de 3-9-99. O mesmo periódico traz a notícia de que a
Varig, que já investira o equivalente a dez milhões de
dólares americanos em cinco anos de existência do
programa, decidiu aplicar mais cinco milhões nos próximos dois anos.
Convenientes para as empresas, tais programas recompensam os passageiros que despendem
seus recursos com maior fidelidade a determinada
companhia. Entretanto, quando decorrem da aquisição de bilhetes com verbas oficiais, os benefícios devem manter-se no âmbito da administração pública.
Dados recolhidos junto aos sistemas de acompanhamento da execução orçamentária da União
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mostram que a média do dispêndio de recursos públicos com a aquisição de passagens aéreas nos últimos três exercícios alcança R$220 milhões. Esse número seria certamente dobrado se a ele fossem agregados os gastos de responsabilidade das empresas
públicas e sociedades de economia mista. E tenderia
a alcançar cifra bilionária pela adição dos dispêndios
dessa natureza promovidos pelos entes públicos estaduais e municipais.
Como a relação entre o custo e o benefício para
os participantes dos programas de milhagem é da ordem de dez para um, ou seja, cada dez viagens obtém-se o prêmio de uma, pode-se inferir que o poder
público, ao despender anualmente cerca de R$1 bilhão com a aquisição de passagens, deixa de receber
benefício equivalente a R$100 milhões. Na verdade, à
falta de norma reguladora, os prêmios têm sido fruídos, em caráter pessoal, pelas autoridades, dirigentes, servidores ou empregados que realizam as missões de governo.
Em razão da origem dos recursos, constitui medida eticamente recomendável suprir esse vazio normativo. Os princípios de moralidade e impessoalidade, que, por força do art. 37 da Constituição Federal,
devem presidir os atos da administração pública, impedem que resulte proveito particular do dispêndio de
recursos públicos. Ao contrário, revertidos em benefício do poder público, os bônus obtidos significarão importante economia de verbas orçamentárias sabidamente escassas.
Não se alegue, em desfavor da proposição, que
a norma ofenderia a liberdade do mercado ou o princípio da livre concorrência. Na verdade, o dispositivo
ora proposto, a par de não incidir na economia interna
das empresas privadas, apenas cuida de zelar pelo comedimento da gestão orçamentária e de regrar, nesse
aspecto, a concessão dos serviços de navegação aérea,
cuja exploração, direta ou indireta, compete à União, a
quem também incumbe legislar privativamente sobre a
matéria (art. 21, XII, c, e art. 22, X e XI, da CF).
Sendo, portanto, relevantes as razões que o justificam, solicito para o projeto o apoio dos membros
do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
....................................................................................
Art. 21. (*) Compete à União:
XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão:
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c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária;
Art. 22. (*) Compete privativamente à União legislar sobre:
X – regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI – trânsito e transporte;
....................................................................................
Art. 37. A administração pública direta e indireta
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
I – os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;
II – a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público
de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração;
III – o prazo de validade do concurso público
será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual
período;
IV – durante o prazo improrrogável previsto no
edital de convocação, aquele aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V – os cargos em comissão e as funções de
confiança serão exercidos, preferencialmente, por
servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou
profissional, nos casos e condições previstos em lei;
VI – é garantido ao servidor público civil o direito
à livre associação sindical;
VII – o direito de greve será exercido nos termos
e nos limites definidos em lei complementar;
VIII – a lei reservará percentual dos cargos e
empregos públicos para as pessoas portadoras de
deficiência e definirá os critérios de sua admissão;
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público;
X – a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data;
XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de
valores entre a maior e a menor remuneração dos
servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos Poderes, os valores
percebidos como remuneração, em espécie, a qual-
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quer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal
Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os
valores percebidos como remuneração, em espécie,
pelo Prefeito;
XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de
vencimentos, para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, ressalvado o disposto no inciso
anterior e no art. 39, § 1º;
XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por
servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento;
XV – os vencimentos dos servidores públicos,
civis e militares, são irredutíveis e a remuneração observará o que dispõem os arts. 37, XI, XII, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I;
XVI – é vedada a acumulação remunerada de
cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro técnico
ou científico;
c) a de dois cargos privativos de médico;
XVII – a proibição de acumular-se estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista e fundações
mantidas pelo poder público;
XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XIX – somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista,
autarquia ou fundação pública;
XX – depende de autorização legislativa, em
cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada;
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
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econômica indispensável à garantia do cumprimento
das obrigações.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter
caráter educativo, informativo ou de orientação social,
dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2º A não-observância do disposto nos incisos
II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º As reclamações relativas à prestação de
serviços públicos serão disciplinadas em lei.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação prevista
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas
as respectivas ações de ressarcimento.
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa.
....................................................................................
LEI Nº 7.565, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1986
Dispõe sobre o Código Brasileiro de
Aeronáutica.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte
lei:
SEÇÃO I
Do Bilhete de Passagem
Art. 227. No transporte de pessoas, o transportador é obrigado a entregar o respectivo bilhete individual ou coletivo de passagem, que deverá indicar o
lugar e a data da emissão, os pontos de partida e destino, assim como o nome dos transportadores.
Art. 228. O bilhete de passagem terá a validade
de um ano, a partir da data de sua emissão.
Art. 323. Este código entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 324. Ficam revogados o Decreto-lei nº 32,
de 18 de novembro de 1966, o Decreto-lei nº 234, de
28 de fevereiro de 1967, a Lei nº 5.448,. de 4 de junho
de 1968, a Lei nº 5.710, de 7 de outubro de 1971, a
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Lei nº 6.298, de 15 de dezembro de 1975, a Lei nº
6.350, de 7 de julho de 1976, a Lei n º 6.833, de 30 de
setembro de 1980, a Lei nº 6.997, de 7 de junho de
1982, e demais disposições em contrário.
Brasília, 19 de dezembro de 1986. 165º da Independência e 98º da República. – JOSÉ SARNEY –
Otávio Júlio Moreira Lima.
....................................................................................

(Às Comissões de Assuntos Sociais e
de Constituição, Justiça e Cidadania, cabendo à última a decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 631, DE 1999
Altera o art. 273 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 273 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7
de dezembro de 1940, alterado pela Lei nº 9.677, de 2
de julho de 1998, passa a vigorar com a seguinte redação, redenominando-se o atual § 1º-B para § 1º-C:
“Art. 273. ..............................................
§ 1º-B Se os produtos forem cosméticos:
Pena – reclusão de 1 (um) a 8 (oito)
anos, e multa.
............................................................."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
As nossas leis têm recebido críticas por ferirem
o princípio da proporcionalidade das penas, não distinguindo condutas leves das graves.
A Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998, que alterou dispositivos do Código Penal, redefinindo os crimes contra a saúde pública, tem sido mensurada por
determinar a mesma pena para quem falsifica remédios ou cosméticos.
Os juristas brasileiros têm observado que essa
lei que agrava condutas de falsificação de remédios e
cosméticos é tão dura que pode fazer com que pequenos delitos prejudiciais ao consumidor fiquem impunes, devido à não-aplicação da lei nesses casos.
O Jurista Celso Bastos, entrento, entende que
um cosmético pode ser tão prejudicial à saúde quanto
um remédio, cabendo orientar-se pela jurisprudência.
É certo que não podemos igualar a falsificação
de remédios, que pode apressar morte de doente,
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com a adulteração de cosméticos, que pode causar
pequena lesão corporal.
Tendo em vista essas observações, conclamamos os ilustres Pares para que aprovem o presente
projeto, que busca aperfeiçoar a dosimetria da pena
nos casos de crimes contra a saúde pública.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999. –
Senador Carlos Patrocínio.

LEGISLAÇÃO CITADA
Código Penal
....................................................................................
“Art. 273. Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais;” (NR)
“Pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze)
anos, e multa.” (NR)
“ § 1º Nas mesmas penas incorre quem importa,
vende, expõe à venda, tem em depósito para vender
ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo
o produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado.” (NR)
“ § 1º-A Incluem-se entre os produtos a que se
refere este artigo os medicamentos, as matérias-primas, os insumos farmacêuticos, os cosméticos,
os saneantes e os de uso em diagnósticos.”
“ § 1º-B Está sujeito às penas deste artigo quem
pratica as ações previstas no § 1º em relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
II – em desacordo com a fórmula constante do
registro previsto no inciso anterior;
III – sem as características de identidade e qualidade admitidas para a sua comercialização;
IV – com redução de seu valor terapêutico ou de
sua atividade;
V – de procedência ignorada;
VI – adquiridos de estabelecimento sem licença
da autoridade sanitária competente."
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 632, DE 1999
Altera o art. 39 da Lei nº 8.078/90 –
Código de Defesa do Consumidor, para
caracterizar como abusiva, por parte dos
prestadores de serviços públicos, a práti-
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ca de cobrança baseada em estimativa
de consumo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 39. ................................................
..............................................................
XI – efetuar cobrança, no caso de empresas concessionárias ou permissionárias
de serviço públicos, baseada em médias,
projeções ou qualquer outra forma de estimativa de consumo que não corresponda à
aferição exata do serviço fruído.
Parágrafo único. Os serviços prestados
e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, nas hipóteses previstas nos incisos
III e XI, equiparam-se à amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento." (NR)
Art. 2º Esta lei entrará em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Vem-se verificando, com crescente freqüência,
a prática, por parte das empresas prestadoras de serviços públicos, como telefonia, energia elétrica, água
e gás, da cobrança ao consumidor de valores que se
baseiam num fornecimento presumido, normalmente
calculado a partir do consumo médio dos meses anteriores.
Ocorre, entretanto, que tal mecanismo, cuja
aplicação esporádica apenas se justificaria em caráter e condições excepcionais, tem sido utilizado pelas
empresas concessionárias e permissionárias como
forma, na maioria dos casos, de aumentar sistematicamente seu faturamento, sem o correspondente fornecimento real, vez que a média que serve de base
às estimativa do serviço utilizado quase sempre se
refere aos períodos de maior consumo, o que gera óbvios e irreparáveis prejuízos ao usuário.
Estamos certos, de que a proposição ora submetida aos ilustres Pares em muito contribuirá para
coibir abusos e aperfeiçoar as relações de consumo
em nosso País, como elemento indissociável do processo de elevação do grau de consciência e de responsabilidade social, ambas indispensáveis ao exercício de nossa plena cidadania.
Eis por que esperamos contar com o irrestrito
apoio desta Casa.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999. –
Senador Sérgio Machado.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Das Práticas Comerciais
SEÇÃO IV
Das Práticas Abusivas
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou
serviços:
I – condicionar o fornecimento de produto ou de
serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço,
bem como, sem justa causa, a limites quantitativos;
II – recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes;
III – enviar ou entregar ao consumidor, sem solicitação prévia, qualquer produto, ou fornecer qualquer serviço;
IV – prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do
consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus
produtos ou serviços;
V – exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
VI – executar serviços sem a prévia elaboração
de orçamento e autorização expressa do consumidor,
ressalvadas as decorrentes de práticas anteriores entre as partes;
VII – repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no exercício de
seus direitos;
VIII – colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou,
se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
IX – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo
inicial a seu exclusivo critério;
X – (Vetado).
Parágrafo único. Os serviços prestados e os produtos remetidos ou entregues ao consumidor, na hipótese prevista no inciso III, equiparam-se às amostras grátis, inexistindo obrigação de pagamento.
....................................................................................

NOVEMBRO 1999

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 633, DE 1999
Altera a redação do art. 56 da Lei nº
8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código
de Proteção e Defesa do Consumidor –,
para incluir a penalidade de advertência
entre as sanções administrativas nele
previstas.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso I, renumerando-se o atual e os subseqüentes:
“Art. 56. ................................................
I – advertência;
............................................................."
Art. 2º A Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990, passa a vigorar acrescida, após o art. 56, do
seguinte artigo:
“Art. 56-A. A pena de advertência será
aplicada pela inobservância das disposições
constantes deste Código, mediante procedimento administrativo contra fornecedor primário, sem processo administrativo pendente”.
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
O presente projeto de lei, de caráter eminentemente pedagógico e preventivo, pretende inserir a
pena de advertência no nosso Código de Proteção e
Defesa do Consumidor.
Trata-se de uma sanção mais leve das elencadas, hoje, no texto legal. Assim sendo, desde que a infração praticada seja branda, a autoridade competente deve ter opção de advertir o fornecedor primário
antes de lhe impor alguma penalidade administrativa
mais grave.
O projeto preenche, assim, uma lacuna existente
no nosso ordenamento jurídico e esperamos que seja
acolhido pelos Ilustres Parlamentares desta Casa.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999 –
Senador Carlos Patrocínio.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências.
....................................................................................
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Art. 56. As infrações das normas de defesa do
consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de
natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:
I – multa;
II – apreensão do produto;
III – inutilização do produto;
IV – cassação do registro do produto junto ao órgão competente;
V – proibição de fabricação do produto;
VI – suspensão de fornecimento de produtos ou
serviços;
VII – suspensão temporária de atividade;
VIII – revogação de concessão ou permissão de
uso;
IX – cassação de licença do estabelecimento ou
de atividade;
X – interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;
XI – intervenção administrativa;
XII – imposição de contrapropaganda.
Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa,
no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas
cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrtivo.
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 634, DE 1999
Autoriza o Poder Executivo a criar a
Escola Técnica Federal de Ceilândia, no
Distrito Federal, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É o Poder Executivo autorizado a criar a
Escola Técnica Federal de Ceilândia, Distrito Federal.
Art. 2º A Escola Técnica Federal de Ceilândia
manterá cursos de nível médio e profissionalizante,
definidos pelo Ministério da Educação.
Art. 3º Para a instalação e manutenção da Escola Técnica Federal de Ceilândia o Poder Executivo
providenciará as necessárias dotações orçamentárias, sem prejuízo de outras fontes de receita permitidas em lei.
Art. 4º O Ministério da Educação definirá, em 90
dias da publicação desta lei, os cargos, funções, empregos e demais condições necessários ao funcionamento da escola técnica federal de que trata esta lei.
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Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
A grande carêcia de mão-de-obra especializada
no Brasil tem sido fator de atraso constante no desenvolvimento do País.
A especialização depende muito mais dos cursos médios, profissionalizantes, do que dos cursos
universitários; enquanto estes tem um currículo
abrangente, de longo prazo, aqueles são específicos
e de duração curta, formando profissionais de imediata atividade laboral nas mais diversas áreas, industriais, comerciais e de serviços técnicos.
A falta destes profissionais nos vários segmentos de trabalho é tão grande que é comum a ocupação das vagas por trabalhadores com formação universitária, numa flagrante inversão de valores.
Por isso, e pela qualidade de ensino oferecida
no País pelas escolas técnicas federais é que julgamos necessário multiplicar o número das existentes
para oferecer ao mercado profissionais competentes
com rapidez.
Escolas profissionalizantes são uma necessidade evidente no Distrito Federal. O crescimento vertiginoso da grande Brasília exige a formação célere de
técnicos para suprir o grande mercado de trabalho
que se forma e se consolida a cada dia.
À consideração de Vossas Excelências.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999. –
Senador Luiz Estevão.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Eduardo
Suplicy.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 715, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, um voto de louvor à Drª
Lúcia Willadino Braga, pelo justo e merecido recebimento do título de Doutor Honoris Causa, conferido
pela Universidade de Reims, na França.
A Drª Lúcia Willadino Braga é pesquisadora do
Hospital Sarah Kubstischek em Brasília, sendo a primeira brasileira a receber o referido título, concedido
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a cada 50 anos a cientistas que se projetam mundialmente pelo seu trabalho.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999. –
Senador Roberto Saturnino.

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nos termos do art. 222, § 1º, do Regimento Interno, o requerimento será despachado à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
É lido o seguinte:
SGN-P/Nº 1.182/99
Brasília, 11 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi verificado
erro manifesto no texto dos autógrafos referentes ao
Projeto de Lei nº 2.892, de 1992, que “Regulamenta o
art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza e dá outras providências”,
encaminhado à consideração dessa Casa em 17 de
junho de 1999, por meio do ofício PS-GSE/160/99.
Solicito a Vossa Excelência se digne ordenar as
providências necessárias a fim de ser feita a seguinte
retificação:
Onde se lê:
“Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
§ 1º Na lei de criação devem constar os seus objetivos básicos, o memorial descritivo do perímetro da
área, o órgão responsável por sua administração e,
no caso das Reservas Extrativistas, Desenvolvimento
Sustentável e, quando for o caso das Reservas Extrativistas, Desenvolvimento Sustentável e, quando for o
caso, das Florestas Nacionais, a população tradicional destinatária.
Leia-se:
“Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.
§ 1º Na lei de criação devem constar os seus objetivos básicos, o memorial descritivo do perímetro da
área, o órgão responsável por sua administração e,
no caso das Reservas Extrativistas, Desenvolvimento
Sustentável e, quando for o caso, das Florestas Nacionais, a população tradicional destinatária."
Deputado Michel Temer, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Com
referência ao ofício que acaba de ser lido, a Presidência comunica a remessa do Projeto de Lei da Câmara nº 27, de 1999, ao reexame da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, seguindo, posteriormente, ao exame da Comissão de Assuntos Sociais, conforme despacho inicial.
Serão tomadas as providências necessárias à
publicação de novos avulsos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presidência comunica ao Plenário que recebeu do Banco
Central do Brasil o Ofício nº 4.257, de 1999, na origem, de 11 do corrente, solicitando a substituição dos
anexos que acompanham os Ofícios nºs S/53 e S/54,
de 1999 (nº 4.021 e 4.022/99, na origem), referentes,
respectivamente, às solicitações das Prefeituras Municipais de Dias D’Ávila e de João Dourado, ambas do
Estado da Bahia.
Os referidos anexos, encaminhados pelo Banco
Central do Brasil, serão juntados aos Ofícios “S” respectivos e vão ao exame da Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Eduardo Suplicy.
São lidos os seguintes:
OF/GAB/I/Nº 1.143/99
Brasília, 18 de novembro de 1999
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência a relação dos
nomes dos Deputados do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB, que comporão a Comissão Mista destinada a apreciar e proferir parecer à
Medida Provisória nº 1.921-1, de 11 de novembro de
1999, que “Dispõe sobre a Cédula de Crédito Bancário”, em substituição aos anteriormente indicados.
Titulares
Suplentes
Armando Monteiro
Cézar Shirmer
Olavo Calheiros
Paulo Lima
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de estima e elevada consideração. – Deputado Geddel Vieira Lima, Líder do PMDB.
OF. PSDB/I/Nº 1.508/99
Brasília, 18 de Novembro de 1999
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Anivaldo Vale, como membro titular, para integrar a Comissão Mista destinada a
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analisar a MP 1846-13/99, em substituição ao anteriormente indicado.
Atenciosamente, Deputado Aécio Neves, Líder
do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Serão
feitas as substituições solicitadas.
Passa-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior,
por vinte minutos.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB – AC. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, o Brasil continua acompanhando, entre
atônito e indignado, a cobertura jornalística dos episódios de violência e criminalidade que explodem a cada
momento, principalmente nos grandes centros urbanos, mas que também já atingem cidades do Interior
ou núcleos que apresentavam, até pouco tempo atrás,
índices toleráveis no tocante a esse quadro.
No episódio da chacina do Shopping Morumbi,
algumas coisas são emblemáticas e merecem análise mais responsável e minuciosa – a começar pelo
fato de que o traficante que vendeu a arma exerce
também a maldita profissão de comerciante de tóxicos, abastecendo jovens paulistanos de crack, maconha e cocaína. E, o pior de tudo, ele estava em liberdade condicional, beneficiado por uma das inúmeras
brechas legais que permitem aos bandidos saírem
das cadeias pela porta da frente, com cobertura judicial, antes de cumprirem as penas a que foram condenados.
Na situação desse criminoso encontramos dois
aspectos que podemos enquadrar naqueles dignos
de atenção especial: em primeiro lugar, a facilidade
com que as armas e as drogas circulam pela sociedade brasileira; em segundo lugar, a precariedade do
sistema penal e carcerário nacional, que não consegue manter atrás das grades indivíduos notoriamente
nocivos à sociedade.
Apóio e votarei a favor do projeto que restringe a
comercialização regular de armas e munições no
País. Mas não posso deixar de entender um argumento expendido pelos lobistas da indústria bélica: o arsenal em poder dos grandes grupos criminosos não foi
adquirido – com nota fiscal e pagamento de impostos
– nas lojas que têm alvará para essa atividade mercantil.
Todos sabemos que as armas pesadas, como
fuzis usados pelos principais exércitos do mundo, granadas de última geração, bazucas e munições sofisticadas, tudo isso entra ilegalmente no País, através de
fronteiras mal-policiadas e um poderoso esquema de
contrabando por terra, mar e ar.
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Ignorar esse pressuposto terá apenas um sentido: o de iludir a sociedade, fazendo-a acreditar que,
ao evitar que o cidadão compre um revólver, em busca de segurança pessoal, o Estado terá cumprido seu
dever.
Nada mais falso!
O verdadeiro manancial de armas e munições,
como disse há pouco e ninguém desconhece, está no
contrabando especializado, que, para agir com tal desenvoltura, terá, seguramente, um poderoso esquema operacional e a cobertura de vultos que, agindo
nas sombras, impedem qualquer repressão efetiva
àquela atividade que propicia rendimentos fabulosos
aos meliantes, muito superiores aos de qualquer atividade lícita.
Quanto ao segundo ponto, a impunidade que,
na prática, beneficia os criminosos, merece a reiteração da palavra de alerta quanto às medidas que, a
pretexto de reduzir os problemas de superpopulação
dos presídios e cadeias, pretendem devolver às ruas
infratores que respondam por delitos considerados
“menos graves”. Ora, o traficante que vendeu aquela
submetralhadora ao jovem assassino do Shopping
Morumbi tem exatamente esse perfil e, por isso, já gozava de liberdade pretensamente vigiada.
Se ele estivesse no lugar devido – a cadeia – o
jovem homicida não teria adquirido em suas mãos,
com tanta facilidade, a poderosa arma que usou para
cometer o múltiplo atentado, dentro de um cinema freqüentado pela alta classe média da maior metrópole
do Continente.
“Ah, se não tivesse comprado desse traficante,
teria comprado de outro” – sempre haverá alguém
para alegar.
É um argumento irresponsável e deletério, porque estabelece premissa abominável: “não adianta
prender um bandido, porque sempre haverá outro
para fazer seu papel sujo”. Ora, dizer isso é admitir a
incompetência da sociedade para defender-se; significa aceitar a soberania do crime e dos criminosos sobre a cidadania ordeira e produtiva.
Na semana que chega ao fim, duas matérias estampadas na nossa melhor imprensa chamaram a minha atenção, pela seriedade, pela correção e pela
simplicidade com que denunciaram aspectos estruturais da criminalidade, bem como sua prevenção e sua
repressão.
Na revista Veja, as páginas amarelas trazem importante entrevista com o norte-americano James
Wygand, um dos mais respeitados especialistas em
segurança do Mundo. Ele alerta para o risco concreto
de que o episódio do Shopping Morumbi seja apenas
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o início de uma onda de chacinas, ao afirmar: “se a
sociedade não se cuidar, outros criminosos podem se
inspirar no assassino do cinema”. E tem a preocupação de explicar seu ponto de vista: “se o Brasil não se
cuidar, a moda pega, porque outros desequilibrados
podem usar o ‘sucesso’ desse caso como inspiração”.
Mais adiante, a entrevista estampada em Veja
atinge, com coragem e transparência, a questão do
crime como projeto de vida – sim, porque muitos bandidos o são por opção consciente, fascinados com a
lucratividade propiciada pelo tráfico de entorpecentes, de armas e de outros produtos cuja circulação à
luz do dia é proibida pelas leis. Para o Sr. Wygand, decerto muitos ingressam na marginalidade por falta de
alternativas, mas isso não é tudo. Vejamos seus argumentos:
“Pode ser que existam criminosos por necessidade, mas esses são ladrões de pequenos crimes,
que roubam para sobreviver. A maioria dos bandidos
escolhe essa vida porque é um negócio em que se
ganha mais do que sendo honesto, não paga impostos, tem uma série de vantagens. É uma questão econômica: os riscos são menores que os lucros; o criminoso pode ganhar mais do que sendo honesto”.
E lembrou algo que poucos têm a coragem de
aceitar, que o crime funciona como uma empresa: “o
criminoso faz análise de mercado, determina onde vai
investir tempo, recursos e trabalho; pesquisa, procura
novos métodos para fazer melhor. Ninguém faz isso
por necessidade básica de sobrevivência, porque a
barriga está roncando de fome – são empreitadas comerciais”.
Essa, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, é a violência fria, perversamente empresarial, na qual as vidas e os bens das pessoas não
passam de meros detalhes contábeis e, como tal, são
manipuláveis ou até mesmo descartáveis ao sabor de
um mercado submisso à vontade dos seus chefões.
Mas não podemos esquecer o quadro explosivo
de violências individuais, de chacinas em regiões miseráveis, de guerras de gangs – e, da mesma forma, o
assustador precedente aberto pelo jovem estudante
no Shopping de São Paulo. Esse aspecto foi enfocado, na edição de segunda-feira, 15 de novembro, pelo
Jornal do Brasil, em artigo assinado pelo jornalista
Carlos Zarur, Presidente da Radiobrás.
Com a objetividade, a argúcia e a linguagem direta que sempre caracterizaram sua atuação como
repórter, o Sr. Zarur condena a violência desenfreada
na programação da maior parte das emissoras de televisão, atribuindo-lhes uma grande parcela de culpa
na explosão de agressões irracionais que assustam a
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sociedade. Vale a pena reproduzir, textualmente, o
trecho central de seu artigo:
“O que mais salta à atenção é o descontrole das
grades das emissoras comerciais. Enquanto seu jornalismo clama por menos violência e mostra as cenas
de horror que vivemos ultimamente, a programação
de entretenimento, principalmente os filmes, fomenta
a violência que nos agride dentro de casa”. E, mais
especificamente, citou um episódio que ainda nos
desperta horror e que se tornou um símbolo dos males que a sociedade não mais consegue digerir: a
chacina do Shopping.
Carlos Zarur retratou, em sua coluna, um momento expressivo do problema que denuncia: o indignado tom da cobertura do atentado múltiplo no cinema e outras atrocidades da vida real, num telejornal
da semana passada – seguido da veiculação, na
mesma emissora, pouco depois, de chamadas para
um filme em que uma mulher psicopata assassinava
friamente suas vítimas e delas assumia a personalidade.
“Prato cheio para os malucos de plantão”, exclamou o jornalista, servindo-se das palavras da sociedade atônita e refletindo o seu desespero.
É preciso fazer alguma coisa para deter essa exploração comercial da violência desenfreada, estímulo
maior àquelas pessoas aparentemente tranqüilas, cuja
periculosidade letárgica se torna explosiva quando submetida a incentivos externos. Ainda citando como exemplo o jovem assassino do Morumbi, notemos que ele
optou pelo uso de uma arma leve e poderosa por saber
que, desta forma, alcançaria divulgação muito maior
para seu desvairado comportamento.
O mais importante nas palavras de Carlos Zarur é
a postura de rechaçar a abjeção da censura, praga que
ambos sempre combatemos, embora em trincheiras
distintas: o jornalista com seu microfone e sua máquina
de escrever, o congressista com seus pronunciamentos
e suas articulações políticas e institucionais.
Como afirma o citado artigo, “há que se buscar,
com a maior urgência, um comitê de ética que tenha
amparo legal para intervir no que tange à programação
que possa levar à violência. Não vamos vestir a capa do
cinismo e dizer que se trata de uma forma de censura.
Não propomos qualquer censura – tencionamos, sim,
impedir que continuemos, irresponsavelmente, a inocular em nossas crianças o vírus que as levará mais tarde
para os depósitos de jovens marginais, como os campos de concentração chamados Febem”.
Indo além das palavras, Carlos Zarur mostra um
caminho, o que ele escolheu para a programação das
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emissoras componentes da Rede Radiobrás, liderada
pelas TVs Educativa, do Rio de Janeiro, e Cultura, de
São Paulo: “não podemos aceitar que um jornalismo
atuante e cada vez mais preocupado com as mazelas
da sociedade coexista com programas de “entretenimento”, com destaque para os enlatados, completamente alheios aos anseios éticos da população”.
E conclui: “necessário se faz que cada condutor
social – a televisão é um dos mais persuasivos – assuma a responsabilidade que lhe cabe. Não podemos
conviver com a hipocrisia de ter, em um mesmo veículo, os dois lados da moeda: a causa do crime e a sua
denúncia”.
O artigo escrito pelo jornalista Carlos Zarur, publicado na edição de segunda-feira última pelo Jornal
do Brasil, é digno de figurar nos anais do Congresso
Nacional, como um brado de alerta à consciência nacional, hoje entorpecida pela maciça carga de erotismo insano e violência destruidora.
Rogo à Mesa que seja transcrito e publicado, na
íntegra, em adendo ao discurso que estou pronunciando neste momento.
Antes de concluir, Senhor Presidente, Senhoras
e Senhores Senadores, quero citar mais um exemplo
concreto, material, instantâneo, dessa contradição
entre os editoriais indignados das redes de TV e suas
próprias programações: nos últimos dias, as mazelas
dos grandes centros urbanos estão concentradas no
desfile de jovens nuas, nos galpões da periferia onde
se realizam os chamados “bailes funk”.
Ora, o que é isso, senão uma conseqüência da
erotização precoce da infância, principalmente das
meninas, nos programas ditos “infantis”? Não é preciso muito; basta sintonizar qualquer canal, qualquer
emissora comercial, em qualquer hora do dia, que
isso pode ser visto.
Não vemos, freqüentemente, jovens modelos
que, despidas nas chamadas “revistas masculinas”,
proclamam seu sonho de comandar um programa
voltado para as crianças, na TV?
As meninas nesses programas, aos 8, 7 anos e
até menos idade, requebram e fazem trejeitos pseudo-eróticos, seminuas, em coisas sórdidas como a
“dança da garrafa”, sob o aplauso e o incentivo de “estrelas” ricamente remuneradas – como evitar que,
poucos anos depois, já adolescentes, inteiramente
despidas, elas repitam essa coreografia grotesca?
Repito o que sempre foi um lema de minha vida,
como cidadão e como representante da sociedade:
repudio qualquer forma de censura imposta pelo
Estado; não admito a ingerência do Governo no livre
arbítrio e na livre escolha dos cidadãos, quando bus-
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cam lazer e entretenimento. Mas, ao mesmo tempo,
há que se cobrar dos concessionários do Poder Público uma responsabilidade mais concreta quanto à programação que mandam ao ar, ao longo de todo o dia.
É hora de buscar-se um código que estabeleça
princípios verdadeiramente éticos para as emissões
de TV, hoje captadas em todo o País, até mesmo por
antenas domésticas rastreadoras de satélites.
Sem essa consciência, calcada na liberdade de
expressão e na necessidade de preservarem-se valores essenciais à formação da juventude e à pacificação social, o Brasil jamais conseguirá alcançar o tão
sonhado progresso cultural, econômico e político que
é a razão de nossa luta.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SENADOR NABOR JÚNIOR EM SEU
PRONUNCIAMENTO.
IMAGEM E HIPOCRISIA
Carlos Zarur*
A programação da nova Rede Pública de Televisão é uma
verdadeira ilha no panorama atual da televisão brasileira. A nova
rede, que tem como cabeças a TVE do Rio de Janeiro e a TV
Cultura de São Paulo, com retransmissão em Brasília pela TV
Nacional, da Radiobrás, prima pelo bom gosto e pela preocupaçao ética em sua grade de programação.
Dentro do quadro de violência e mau gosto que impera
nas televisões comerciais, com exceções respeitáveis, devemos
destacar essa ilha, que conquista, em razão de seu elevado padrão de qualidade, público cada vez mais expressivo.
O que mais salta à atenção é o descontrole das grades
das emissoras comerciais. Enquanto seu jornalismo clama por
menos violência e mostra as cenas de horror que vivemos ultimamente, a programação de entretenimento, principalmente os filmes, fomenta a violência que nos agride dentro de casa.
Há centenas de exemplos, mas um, em particular, recente,
merece singular atenção. No mesmo dia, depois de o Jornal Nacional da TV Globo mostrar, indignado, algumas atrocidades da
vida real, como a ação do jovem atirador do cinema, a mesma
emissora veiculava filme em cuja chamada podíamos ver, desde
o início da noite, uma mulher psicopata que assassinava friamente suas vítimas e delas assumia a personalidade. Prato cheio
para os malucos de plantão. Isso ocorre seguidamente em outras
importantes emissoras. Inúmeras vezes, depois do eloqüente
“Isto é uma vergonha”, de Bóris Casoy, vemos filmes sanguinolentos na Record. O SBT e outras televisões seguem a mesma
fórmula de audiência.
Creio que não partirá das televisões nenhuma ação concreta, como a Rede Pública, para a criação de uma programação
mais construtiva. Há que se buscar, com a maior urgência, e
existe um clamor da sociedade nesse sentido, um comitê de ética
que tenha amparo legal para intervir no que tange à programação
que possa levar à violência.
Não vamos vestir a capa do cinismo e dizer que se trata
de uma forma de censura. Não propomos qualquer censura! Tencionamos, sim, impedir que continuemos, irresponsavelmente, a
inocular em nossas crianças o vírus que as levará mais tarde
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para os depósitos de jovens marginais como os campos de concentração chamados Febem.
O debate está se estendendo indefinidamente sem uma
solução à vista. Não é só a televisão que causa a violência, disso
sabemos, porém, nós, homens de televisão, temos a obrigação
de fazer a nossa parte. Não podemos aceitar que um jornalismo
atuante e cada vez mais preocupado com as mazelas da sociedade coexista com programas de “entretenimento”, , com destaque para os enlatados, completamente alheios aos anseios éticos
da população.
Quanto aos anunciantes... Não se iludam, ao patrocinarem
esse tipo de programação, além de prestar um desserviço ao
país, estarão depreciando seus produtos junto ao público.
Necessário se faz que cada condutor social – a televisão é
um dos mais persuasivos – assuma a responsabilidade que lhe
cabe. Não podemos conviver com a hipocrisia de se ter, em um
mesmo veículo, os dois lados da moeda: a causa do crime e a
sua denúncia.

renda claramente insuficiente para assegurar às pessoas um acesso, ainda que precário, aos bens essenciais da vida”.

––––––––
* Jornalista, presidente da Radiobrás

Relata ainda como seu objetivo proporcionar a
essas famílias “renda suplementar suficiente para
alçá-las acima da linha de indigência e assegurar a
todas as suas crianças com idade entre 0 e 14 anos
condições, primeiro, de nutrição, depois, de educação, e, no futuro, condições de viver em escalas superiores de renda e bem-estar”. Frisa como objetivo
que “o programa precisará ser ampliado em sua capacidade financeira para ir agregando as faixas de
população situadas nos níveis imediatamente acima da linha de indigência até que possa abranger a
maior parte da população com renda abaixo da linha de pobreza. Para isso, poderá contribuir uma
maior participação dos Estados, Municípios e sociedade, num esforço de financiamento do
programa”.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Por cessão do Senador Geraldo Cândido, tem a palavra o Senador Eduardo Suplicy.
S. Exª dispõe de 20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Senador Geraldo Melo, Srªs e
Srs. Senadores, aproveito esta oportunidade para comentar um dos aspectos das proposições do Deputado Roberto Brant, Relator da Comissão Mista Especial destinada a estudar as causas estruturais e conjunturais das desigualdades sociais e apresentar soluções legislativas para erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
Refiro-me ao diagnóstico do Deputado Roberto
Brant em que menciona que o melhor critério para se
examinar as políticas públicas ainda parece ser a insuficiência de renda, ou seja, são pobres as pessoas
que não têm renda suficiente para adquirir no mercado os bens essenciais à sobrevivência.
S. Exª assegura que “quase 35% da população
vivem com renda familiar per capita abaixo da linha
de pobreza, e, dentre esses, cerca de 24 milhões,
14% da população, abaixo da linha de indigência,
com renda insuficiente para atender até mesmo às
suas necessidades básicas de alimentação”. Menciona também, quando se refere à população alvo dos
programas propostos, que “o alcance ideal de um programa de combate à pobreza seria todo o conjunto da
população vivendo abaixo da linha de pobreza, cerca
de 60 milhões de pessoas ou 12 milhões de famílias
que vivem com renda familiar per capita até R$80.
Mesmo em seu limite superior, esse é um nível de

S. Exª salienta que se devem “combinar políticas
compensatórias de transferência de renda capazes
de reduzir ou mesmo eliminar a insuficiência de renda
das famílias pobres”. Todavia, menciona que será importante “definir um limite de pessoas ou uma população-alvo que vive abaixo da linha de indigência e”, segundo a sua definição, “que dispõe de uma renda familiar per capita inferior a um terço do salário mínimo,
cerca de R$40”. Há cerca de 24 milhões de pessoas
ou 5 milhões de famílias que vivem em condições de
miséria absoluta, sem meios de prover sua própria
subsistência básica.

Quanto ao aspecto de que se faz necessário
complementar a renda de todas as famílias que estejam hoje abaixo da linha de pobreza e, numa primeira
etapa, todas aquelas que estão com renda abaixo da
linha de indigência, com a maior urgência possível,
sobretudo para aquelas famílias com renda abaixo da
linha de indigência e com crianças até 14 anos, estamos, em princípio, de acordo.
Entretanto, qual é a proposta efetiva que o Deputado Roberto Brant apresenta sobre esse aspecto?
Que se institua um bônus de solidariedade que será
pago à família, em especial à mãe, “com a finalidade
de cobrir, pelo menos em parte, a insuficiência da renda da família. O bônus será entregue a cada mês,
para desconto na rede bancária, quando do controle
mensal de peso da criança, em posto de saúde ou
creche”.
Ele também acrescenta uma cesta de nutrição
infantil para as famílias com crianças em idade mais
tenra.

NOVEMBRO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O que eu gostaria de salientar é que o bônus
proposto seria da ordem de R$75 por mês, o seu valor
médio, mas seria decidido, no que se refere ao seu
formato, por um Conselho Nacional de Solidariedade.
“O valor do bônus será fixado de acordo com o volume de recursos, número de famílias, valor do hiato de
renda a ser coberto para elevar a renda familiar acima
da linha de indigência. Esse valor poderia variar conforme a família habite na zona rural ou nas cidades,
bem como de acordo com as condições de vida das regiões em que ele viva. Seria o Conselho Nacional de
Solidariedade que fixaria periodicamente os valores,
podendo-se julgar adequado fixar o mesmo valor para
todas as circunstâncias ou valores diferenciados”.
O que eu gostaria de assinalar, Sr. Presidente, é
que, conforme pudemos observar nos depoimentos
da Comissão Mista, temos hoje inúmeros programas,
como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil,
Programa de Garantia de Renda Mínima, associado a
ações sócio-educativas, e ainda outros com diversos
nomes. A própria Secretária da Assistência Social,
Vanda Engel, nos disse que há 31 programas com nomes diferentes, de natureza similar. Será que seria
próprio nós então instituirmos um novo programa, denominado Bônus da Solidariedade, ou seria melhor
aperfeiçoarmos aquilo que hoje existe, procurando
homogeneizar e suprir as suas falhas, inclusive à luz
da experiência já ocorrida, por exemplo, com o Programa de Garantia de Renda Mínima Familiar associado à educação? Por que não aperfeiçoar o programa
que hoje está sob a responsabilidade do Ministério da
Educação?
Como o Deputado Roberto Brant disse que a
sua proposição obteve o aval técnico do Ministro da
Casa Civil, ontem liguei para o Ministro Pedro Parente e perguntei-lhe se havia sido feita uma consulta
aos demais Ministérios da área econômica, como o
Ministério da Fazenda, do Planejamento, e ao Ministério da Educação, do Trabalho, da Previdência, porque todos esses Ministérios terão o que dizer a respeito. O próprio Ministro do Planejamento, Martus
Tavares, disse-me, ainda anteontem, que ele próprio
não havia sido consultado a respeito. Chamei a sua
atenção porque avalio, por exemplo, que o Ministro
Paulo Renato deveria ser ouvido a respeito. Se o Ministro da Casa Civil deu sinal verde para essa proposta, se não fez a consulta ao Ministro Paulo Renato, será então adequado simplesmente ouvirmos do
Deputado Roberto Brant que a Lei nº 9.533, de responsabilidade do Ministério da Educação, é ainda
uma lei que está sendo aplicada de forma muito mo-
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desta e que deveríamos fazer um outro procedimento?
Ora, por que não aperfeiçoarmos o Programa de
Renda Mínima? O Senado Federal inclusive já deu
dois passos nessa direção, o primeiro, em 1991, aprovando o projeto de lei que cria o Programa de Garantia de Renda Mínima, até hoje em tramitação, com parecer favorável do Deputado Germano Rigotto, na Câmara dos Deputados.
Mas, diante da aprovação da Lei nº 9.533, de
dezembro de 1997, que instituiu a possibilidade de o
Governo Federal auxiliar em 50% os gastos dos Municípios que adotarem o Projeto de Renda Mínima
associados à educação e que se inicia por aqueles
Municípios de menor renda e arrecadação per capita, com o benefício ainda muito restrito, tendo o Senado Federal aprovado há poucos dias um projeto
de lei que modifica os termos do benefício concedido
a cada família, tornando-o mais substancial e mais
racional, por que justamente não aperfeiçoamos
isso?
Se a intenção do Deputado Roberto Brant é
que, num espaço curto de tempo, venhamos a prover o mínimo necessário para todas as famílias em
condição de indigência, por meio de um complemento de renda, a fim de que possam sair daquela
condição, e, num passo adicional, venhamos a fazer isso com todas as famílias que estejam vivendo
abaixo da linha da pobreza, por que não efetivamente darmos espaço com os instrumentos que já
existem e que estejam definidos na lei? Um complemento de renda seria garantido a cada família como
um direito à cidadania, como um direito que a nenhum conselho ou grupo de pessoas seria possível
retirar daquela família, uma vez que estaria bem definido, pelo Congresso Nacional, o direito inalienável
daquela família, daquelas pessoas, daquelas crianças de estarem recebendo um mínimo de renda.
Precisamos avançar na direção de que todas as pessoas neste País tenham o direito de participar da riqueza da Nação, de receber o suficiente para sua sobrevivência.
Espero que o Deputado Roberto Brant dialogue
com os demais Ministros da área econômica para
aceitar as sugestões que nós, do Bloco da Oposição,
estaremos formulando na próxima terça-feira a esse
respeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres.
É lido o seguinte:
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REQUERIMENTO Nº 716, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 2º, inciso I,
do Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo, do Requerimento nº 681, de 1999 de minha autoria.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1999. –
Lúcia Alcântara.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O requerimento que acaba de ser lido é deferido pela Presidência, nos termos do art. 215, inciso II, do Regimento Interno.
Sobre a Mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Jefferson Péres:
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 117, DE 1999
Concede autorização aos Estados e
ao Distrito Federal para contratar operação de crédito junto ao Governo Federal
referente à antecipação de recursos das
transferências de que trata a Lei Complementar nº 87/96.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º É concedida autorização aos Estados e
ao Distrito Federal para contratar operação de crédito
junto ao Governo Federal, referente à antecipação de
recursos das transferências de que trata a Lei Complementar nº 87/96, nos termos do art. 3º da Medida
provisória nº 1.913-8, de 26 de outubro de 1999.
Parágrafo único. O montante e o serviço das
operações de crédito de que trata este artigo não serão computados, no exercício financeiro em que forem celebrados os respectivos contratos nos limites
previstos na resolução nº 78, de 1998.
Art. 2º Não se aplica às operações de que trata
esta Resolução o disposto no art. 41 da Resolução nº
78, de 1998, do Senado Federal.
Art.3º Esta resolução entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
A Medida Provisória nº1913-8, de 26 de outubro de 1999, em seu artigo 3º, autorizou a União
a realizar operações de crédito com os Estados e o
Distrito
Federal,
no
limite de até
R$800.000.000,00 (Oitocentos Milhões de Reais),
como antecipação das transferências previstas no
Anexo à Lei complementar nº 87/96 (Lei Kandir).
A Medida provisória prevê que crédito concedido será utilizado, exclusivamente, na l iquida-
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ção de obrigações dos Estados para com a União.
Prevê-se, ainda, que eventual saldo devedor existente em 31 de dezembro de 2000 deverá ser amortizado
em seis parcelas mensais, a partir de janeiro de 2001,
com os acréscimos decorrentes dos encargos e correção monetária.
Para que os Estados e o Distrito Federal possam efetivar as respectivas operações de crédito junto ao Governo Federal, estamos apresentando o presente Projeto de Resolução à apreciação do Senado
Federal, prevendo a dispensa daquelas operações no
que toca às exigências contidas no artigo 41 da Resolução nº 78/98, tendo em vista a especificidade dos
créditos, ou seja, utilização exclusiva a liquidação de
obrigações dos Estados com a União.
Sala das sessões, 19 de novembro de 1999. –
Senador José Roberto Arruda.

LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 87
DE 13 DE SETEMBRO DE 1996
Dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação, e dá outras providências.
....................................................................................
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.913-8
DE 26 DE OUTUBRO DE 1999
Institui medidas adicionais de estímulo e apoio à reestruturação e ao ajuste
fiscal dos Estados e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 3º Fica a União autorizada a celebrar com
os Estados e com o Distrito Federal opeações de crédito, até o limite global de R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), observadas as disponibilidades
orçamentárias, para a antecipação das transferências
previstas no Anexo à Lei Complementar nº 87, de
1996.
§ 1º O limite para cada uma daquelas unidades
da federação será proporcional aos valores de entrega, efetivamente pagos pela União até 31 de outubro
de 1999, referentes aos períodos de competência de
janeiro a agosto de 1999, em cumprimento ao Anexo
à Lei Complementar nº 87, de 1996.
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§ 2º Os créditos a que se refere este artigo serão
utilizados, exclusivamente, na liquidação de obrigações financeiras para com a União.
§ 3º Nas operações de que trata este artigo, incidirão atualização monetária mensal com base na variação do IGP-DI e juros de seis por cento ao ano, pro
rata temporis.
§ 4º O saldo devedor de cada operação será
amortizado a partir do mês de julho de 2000, com as
cotas-partes destinadas à unidade da federação, conforme previsto no Anexo à Lei Complementar nº 87,
de 1996, observadas as deduções legais.
§ 5º Eventual saldo devedor existente em 31 de
dezembro de 2000 deverá ser amortizado em seis
parcelas mensais, a partir de janeiro de 2001, com os
acréscimos previstos no § 3º.
....................................................................................
RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998 (*)
Dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
suas respectivas autarquias e fundações,
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
outras providências.
....................................................................................
Art. 41. As resoluções do Senado Federal que
autorizarem as operações de crédito objeto dessa
Resolução incluirão, ao menos, as seguintes informações:
I – valor da operação e moeda em que será realizada, bem como o critério de atualização monetária;
II – objetivo da operação e órgãos executor;
III – condições financeiras básicas da operação,
inclusive cronograma de liberação de recursos;
IV – prazo para o exercício da autorização, que
será de, no mínimo, cento e oitenta dias e, no máximo,
quinhentos e quarenta dias para as operações de dívidas fundadas externas, e de, no mínimo, noventa
dias e, no máximo, duzentos e setenta dias, para as
demais opeações de crédito.
§ 1º Nas operações de crédito autorizadas em
conformidade com o inciso III do art. 11, a condição
de excepcionalidade será expressamente mencionada no ato de autorização.
§ 2º Nas operações de crédito externo com garantia da União, a concessão da garantia será expressamente mencionada no ato de autorização.
....................................................................................

(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo melo) – O projeto
lido será publicado e remetido à Comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Presidência comunica ao Plenário que determinou o arquivamento dos Ofícios nºs S/18 e S/19, de 1998, do Supremo Tribunal Federal, em virtude da promulgação
das Resoluções n° 79, de 1996, e 44, de 1999.
Será feita a devida comunicação ao Supremo
Tribunal Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Voltamos
à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Tião Viana, por
permuta com o Senador Eduardo Suplicy.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta semana, precisamente no dia 14 de novembro, foi feito um registro nacional e internacional do Dia Mundial de Combate ao
Diabetes Mellitus, doença universal que, no nosso
País, atinge mais de seis milhões de pessoas, sendo
que metade da população portadora do diabetes não
tem conhecimento disso. É uma doença que traz marcas profundas do ponto de vista da qualidade de vida,
sacrificando muito os cofres públicos do nosso País
em função de uma política não definida e não assegurada de prevenção dessa doença.
Nos Estados Unidos, o diabetes mellitus representa a quarta causa de internação, a primeira causa
de cegueira e a primeira causa de morte em pacientes que evoluem para uma doença renal terminal. É
grande causa de neuropatias periféricas, e vale ressaltar ainda a existência de doenças cardiovasculares
secundárias resultantes do diabetes mellitus.
No nosso País, as estatísticas não são precisas,
mas nos levam a concluir que talvez tenhamos de inverter o senso de prioridade na interpretação do combate, controle e prevenção dessa doença. Com isso,
teremos a possibilidade de economizar centenas de
milhões de reais que são gastos diretamente pelo Poder Público. Cumpre considerar também que a população vítima do diabetes mellitus tem hoje um gasto
pessoal mensal regular incompatível com a renda
média da maioria da população pobre do nosso País.
Um paciente de diabetes não gasta menos de R$250
por mês em medicamentos quando o Poder Público
não os oferece.
Vale ressaltar ainda que apenas o Distrito Federal tem uma legislação clara, que permite aos portadores do diabetes o acesso gratuito à insulina e a al-
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guns produtos de ordem específica para o tratamento
da doença.
O diabetes mellitus subdivide-se em dois aspectos epidemiológicos: o chamado Tipo I, em que o
doente vai ter de utilizar insulina obrigatoriamente; e o
diabetes Tipo II, em que a insulina não é necessariamente utilizada para controlar as taxas de açúcar no
sangue.
É uma doença que traz marcas profundas para
seus portadores, alterando o comportamento psíquico-social do indivíduo e fazendo com que a vida do indivíduo que não controla sua doença, seja por ineficiência do Poder Público, seja pela falta de informação, seja pela perda da auto-estima, transforme-se
em um verdadeiro calvário.
Quem conhece um diabético sabe o que representa a formação da úlcera plantar, o chamado pé diabético, com as lesões que se manifestam, situação
em que o indivíduo fica pelo menos imobilizado, ausente do seu serviço por no mínimo 90 dias. E a úlcera diabética, ou pé diabético, é uma das complicações
mais comuns em diabetes no nosso País.
Se pensarmos nas neuropatias diabéticas, que
são manifestações periféricas, que dificultam o andar,
trazendo dores, desconfortos, alterações de sensibilidade nos segmentos periféricos do indivíduo diabético, perceberemos um claro abalo em suas atividades
sociais e no seu trabalho. Se pensarmos nas complicações cardiovasculares do diabetes, vamos ver que
acidentes vasculares atingem a estrutura cardíaca do
paciente e a estrutura periférica desse paciente e
comprometem severamente sua qualidade de vida e
a evolução dessa doença. É uma doença que agrava
em muito a qualidade de vida e que reduz em muito a
sobrevida da população doente que não se sujeita a
um tratamento efetivo. Pode-se alcançar um resultado
excelente com um tratamento bem feito.
Do total de casos de diabetes, 90% são do Tipo
II, chamado não-insulinodependentes – há, aí, um aspecto positivo –, mas de 5% a 10% deles são dos chamados insulinodependentes, ou Tipo I, que obrigatoriamente vão ter que fazer uso do hormônio que controla o tratamento, chamado insulina. Cumpre salientar que 2% dos diabéticos são do tipo secundário ou
associados a outras síndromes. E ainda vale considerar o diabete gestacional, uma condição específica da
gravidez, que atinge de 2 a 3% das mulheres grávidas
do nosso País ou de qualquer região que tenha características semelhantes ao Brasil.
O coeficiente de prevalência – número de casos
existentes em determinado momento em relação à
população focalizada – traduz a magnitude do proble-
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ma. Entre a população de 30 a 69 anos, esse coeficiente é de 7,6%. A prevalência varia de 2,7% para o
grupo etário de 30 a 39 anos até 17,4% para o grupo
de 60 a 69 anos.
Então, não fica dúvida de que é uma das doenças mais importantes que temos em nosso País e que
mais agridem a nossa população.
Em relação ao diabetes neonatal, observa-se
que a taxa de mortalidade de crianças recém-nascidas é muito elevada quando portadoras
dessa manifestação clínica. Para os jovens, adolescentes e crianças que, a partir dos 5 anos, desenvolvem o chamado diabetes juvenil, afirma-se um verdadeiro calvário. Trata-se de manifestação extremamente dolorosa quando a doença não é judiciosamente
acompanhada por profissionais de saúde e por serviços de saúde. Estes, sim, podem permitir a qualidade
de vida e a prevenção das suas complicações.
Eu creio que o mais importante é lembrar que
esse dia de combate mundial que se travou contra o
diabetes deve refletir que o Poder Público está agindo
de maneira errada e precisa aproximar-se mais da população organizada, que se defende buscando o controle e a qualidade de vida para uma doença que não
tem uma solução específica e garantida nos recursos
da tecnologia médica de hoje.
Dados do próprio Ministério da Saúde revelam
que a população brasileira precisa ter certas condições que, lamentavelmente, ainda estão restritas e
que não são acessíveis a todos os portadores do diabetes. Para os insulinodependentes, aqueles que precisam fazer uso da insulina, não há medidas disponíveis para prevenir a incidência da doença no momento. No caso dos não-insulinodependentes, dos que
têm diabetes Tipo II, que não precisam da insulina,
metade dos casos novos poderiam ser prevenidos
evitando-se o excesso de peso, e 30% com o combate à vida sedentária por parte do grupo que fatalmente vai desenvolver a doença. Vale ressaltar que 3 milhões de pessoas irão desenvolver o diabetes muito
em breve por não saberem que são intolerantes à glicose, comprometendo fatalmente sua qualidade de
vida se não adotarem essas duas medidas simples: o
controle de peso e a quebra da vida sedentária.
Nos diabéticos, o controle da pressão arterial
previne 80% dos acidentes vasculares cerebrais; previne 60% das amputações dos membros inferiores;
previne 50% das doenças renais terminais; e previne
40% das doenças coronarianas. Vale ressaltar ainda
que as doenças coronarianas são habitualmente traiçoeiras para os profissionais de saúde, porque são
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manifestações silenciosas. O doente diabético muitas
vezes evolui para um infarte agudo do miocárdio sem
saber disso, pois apresenta outras manifestações de
doença que prejudicam a interpretação do médico e a
própria interpretação do paciente do risco de evoluir
para essa doença.
Quando tivermos claro neste País que programas educativos podem reduzir pela metade o número
de hospitalizações por diabetes e tivermos segurança
de que isso representa uma economia de milhões de
reais, que podem ser aplicados em finalidades prioritárias e de interesse, que o Poder Público e a medicina do nosso País não podem evitar, como questões
de ordem social, vamos fazer muito mais pelos diabéticos.
Há um dado que traz grande preocupação para
a comunidade médica no Brasil: da população mundial, nós temos uma taxa, em regra, de que, dos diabéticos não-insulinodependentes, do Tipo II, 25% vão
evoluir para o uso de insulina como tratamento necessário para garantir sua qualidade de vida. A proporção
mundial é 25%, mas no nosso País, lamentavelmente, só se aplica essa regra para 8% dos chamados diabéticos do Tipo II. Essa distância entre a proporção
mundial e a nacional – 25% para 8% – demonstra que
os próprios médicos do Brasil não estão preparados
adequadamente para conduzir o diabetes Tipo II.
Por que isso acontece? Porque o sentimento de
prioridade não chegou à comunidade científica brasileira de forma generalizada, não dominou o meio médico. Como conseqüência, as informações sobre a
doença não foram suficientemente disseminadas, impedindo que o indivíduo tenha dados para questionar
a sua unidade de saúde quanto ao fato de não estar
usando a insulina, quando a média mundial é de 25%.
Essa falta de informação impede que o cidadão possa
questionar o acompanhamento recebido – determinante para a melhor ou pior qualidade de vida do paciente – e o tratamento dado à doença pelo profissional
de saúde.
É extremamente oportuna a união entre as organizações sociais e os movimentos populares para
promover um grande debate nacional em torno do
combate ao diabetes em nosso País, exigindo mais
participação do Poder Público, mais parceria entre a
sociedade organizada e os órgãos de saúde brasileiros.
No auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados, tive o prazer de abrir uma reunião, junto com
o Deputado Jaques Wagner, para abordar a problemática do diabetes mellitus. Naquela oportunidade,
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tomei conhecimento de que o Senado Federal, através de seu Serviço Médico, deu um passo importante
e que, portanto, merece ser elogiado: semanalmente
reúne um grupo de pacientes que ali faz o acompanhamento da doença. Nessas reuniões faz-se um
controle da qualidade de vida e da doença que está
em curso nesse grupo de pacientes. Está de parabéns o Serviço Médico do Senado Federal.
Todo serviço público, estadual e municipal, deveria adotar procedimento semelhante. Isso é de fundamental importância quando se sabe que metade
dos casos pode ser prevenida com a disseminação
de informações. Se descuidarmos dessa doença, corremos o risco de cair numa estatística que, seguramente, pode ser pior do que a estatística americana,
que mostra que essa doença é a primeira causa de
cegueira, de morte por doença renal terminal avançada, de amputação em membros inferiores, e é também uma doença que atinge, gravemente, o sistema
cardiovascular e cerebral da população-alvo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Tião Viana,
o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência que e ocupada
pelo Sr. Jefferson Péres.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Com a
palavra o Senador Jonas Pinheiro. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.(Pausa.)
Com a palavra o Senador Carlos Bezerra. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Francelino Pereira.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Moreira Mendes. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Mozarildo Cavalcanti.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Luiz Otávio. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Carlos Wilson. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Arlindo Porto. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Mauro Miranda. (Pausa.)
Com a palavra o Senador Siqueira Campos.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Carlos Patrocínio.
(Pausa.)
Com a palavra o Senador Ademir Andrade.(Pausa.)
Com a palavra o Senador Sebastião Rocha.
(Pausa.)
Com a palavra a Senadora Marina Silva. (Pausa.)
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr. Presidente, por permuta com a Senadora Marina Silva,
gostaria que me fosse concedida a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – V. Exª
está fazendo a sua inscrição agora, oralmente?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – Concedida a palavra ao Senador Pedro Simon, por permuta com a Senadora Marina Silva.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço a benevolência de V. Exª, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jefferson Péres) – V. Exª
merece.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, houve uma época
em que nós, nas sextas-feiras, fazíamos aqui no Senado uma reunião informal. Independentemente de
inscrição ou de prazo para falar, com apartes que se
alongavam muito além do que permite o Regimento, e
sem ninguém a complicar na Mesa, na sexta-feira
analisávamos a situação do nosso País. Esses debates foram um dos melhores e mais proveitosos momentos de minha vida parlamentar.
Não há dúvida nenhuma de que é importante
ocupar a tribuna para fazer pronunciamentos – pronunciamentos que às vezes são brilhantes, outras vezes são importantes, quer sejam eles denúncias, quer
sejam propostas, quer sejam uma tomada de posição
de um Senador com relação a fatos sociais. Ainda
mais importante, no entanto, é o debate, a discussão,
o aprofundamento em torno daquilo que aqui é apresentado sobre o nosso País. Que boas eram aquelas
reuniões de sexta-feira! Que pena não termos conseguido reabrir esse tipo de debate.
Dirijo-me agora aos poucos Senadores que aqui
se encontram para dizer que recebi, com grande entusiasmo, a proposta do Senador Antonio Carlos Magalhães de um fundo – sei lá qual o nome –para a erradicação da pobreza. Ele foi muito criticado, pessoas
achavam que um homem com o seu passado, do
PFL, liberal, etc. e tal, não tinha autoridade para falar
sobre a matéria. Discordo. Quando o assunto é importante e tem significado, não importa, absolutamente
não importa nem o passado, nem a profundidade das
intenções de quem abre o debate. Se S. Exª abriu o
debate como candidato a Presidente ou se o abriu
preocupado com o problema da pobreza – e acho que
ele está preocupado, como todos nós, com o problema da pobreza – isso não é o mais importante. O mais
importante é que ele, em razão do seu prestígio, das
manchetes que ele sabe ocupar – aonde ele vai a imprensa o acompanha, muitas vezes publicando não
apenas o que ele fala, mas procurando interpretar o
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seu silêncio –, conseguiu fazer com que o assunto
monopolizasse a atenção do País.
A partir da proposta do Senador Antonio Carlos,
que era um projeto, surgiu a proposta da Líder do PT,
a ilustre Senadora do Acre, nossa querida amiga, Senadora Marina. Ela propôs a criação de uma comissão mista, da Câmara e do Senado, para debater
essa matéria, para discutir essa matéria, para harmonizar a proposta do Sr. Antonio Carlos com uma série
enorme de propostas que existem no Congresso Nacional, uma série imensa de iniciativas que existem
na sociedade brasileira e procurar – não vou ao extremo de erradicar a pobreza –, pela primeira vez, olhar
de frente, de uma maneira concreta, aberta e real, a
questão da pobreza.
Não sei se a Marina, que me honra aqui com a
sua presença – perdão, desculpe-me a intimidade,
ilustre Líder, Senadora Marina –, não sei se S. Exª
concorda com o que eu vou dizer. Achei os trabalhos
da Comissão ótimos, foi um grande debate, não tenho
nenhum reparo a fazer a sua condução. Valiosas informações nos trouxeram as pessoas que vieram depor. Técnicos dos mais variados órgãos governamentais ou não expuseram os números que refletem a situação do Brasil, a nossa realidade; fizeram a distinção entre o que é pobreza e o que é miséria; mostraram-nos quem está passando fome, enfim, trouxeram
dados, números, estatísticas que foram levantados de
uma maneira concreta, científica, real. Trouxeram as
suas amostras, as suas transparências e fizeram longa exposição, completa e perfeita.
Foi de extrema importância terem chamado essas pessoas para relatar experiências que foram levadas a cabo pelos governos estaduais, pelo Governo
Federal, pelas prefeituras, pelas entidades, enfim, todas as experiências que trataram da matéria de uma
ou de outra maneira. São experiências positivas e
concretas que podem servir de exemplo. Veio Dom
Mauro Morelli, que contou, na minha opinião, a experiência mais importante que conheço: a experiência
dele e do Betinho da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida, no Governo Itamar. Foram casos da
maior importância – a Prefeitura de Campinas, o
ex-Governador do Distrito Federal –, objetivamente
concretos, e, de certa forma, cada um deles demonstrou uma proposta no que tange ao combate à pobreza.
Penso que foi correta a visita que Parlamentares
fizeram a lugares mais dramáticos, dolorosos e cruéis
de pobreza no Brasil. Não fui porque já conhecia –
aliás, os outros Senadores também já conheciam – e
achei que não devia ir.
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Chamou-me muito a atenção a manifestação da
Senadora Marina Silva. S. Exª tem contado várias vezes a sua história nesta Casa. É uma história comovente, importante, de uma pessoa que nasceu enfrentando dificuldades, que era analfabeta até determinado tempo, trabalhava nos seringais sem expectativa alguma, mas, de repente, fruto de sua competência, de seu trabalho, da sua garra e da vontade de
Deus, que lhe abriu os caminhos, S. Exª veio avançando e hoje está aqui, um expoente extraordinário
de capacidade, de competência, de liderança e que
se impõe ao nosso respeito.
A Senadora Marina Silva disse, e me chocou o
seu depoimento: ”Senador Pedro Simon, venho do
Acre, no Norte, e pensei que lá vivíamos em situação
horrível. Não imaginei que se poderia viver pior do
que nós. Mas, quando fui ao Nordeste, o que vi lá não
vemos no Norte. Na minha Região, temos água para
beber; no Nordeste, vi pessoas pegando água com
barro e querendo tirar dali a água para beber. No Norte, temos castanha, temos peixe, frutas silvestres, de
forma de que de fome não morremos, enquanto vi
pessoas no Nordeste morrendo de fome”.
Foi um depoimento duro, mas também um depoimento real. Foi um depoimento de uma ilustre cidadã que veio de uma região pobre, que sofreu o que
tem de mais doloroso na sua região, mas que, com
franqueza e sinceridade, foi a uma outra região e tomou conhecimento de que ali ainda era pior. Na Amazônia, diz bem S. Exª, tem água, o que muitas vezes
não tem no Nordeste; tem peixe, que também não tem
no Nordeste porque não tem água; e há as frutas silvestres das árvores, que, na seca, não há no Nordeste.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois não,
com o maior prazer.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
Pedro Simon, fiz essa comparação levando em conta
o discurso de que, se houver água no Nordeste, resolve-se o problema da pobreza. Lamentavelmente, e
disse isso em uma das reuniões na Zona da Mata, a
pobreza no nosso País sempre busca uma desculpa.
No Nordeste, a desculpa é a seca; no Norte, temos
muitos pobres, mas não como no Nordeste, como V.
Exª acaba de se referir, pois são pobres que vivem em
cima da água. Qual é a desculpa, então, se há tanta
água e tantos recursos naturais? Infelizmente, a culpa
é do modelo concentrador de renda, que não dá oportunidades. O dramático, em todas essas visitas que fizemos, foi o depoimento de um jornalista que estava
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fazendo uma cobertura independente, relatado, na
audiência pública realizada na Assembléia Legislativa de Pernambuco, pela Deputada Luiza Erundina:
ele entrou em uma casa onde uma mãe, com mais ou
menos oito crianças, na hora do almoço, distribuiu um
caneco de chá de capim-santo para cada um dos filhos e ofereceu-lhe um pouquinho. Aquilo era o almoço daquela família e, provavelmente, também seria o
jantar. O que V. Exª está dizendo com relação à pobreza do Nordeste não se compara ao que eu, o Senador
Romero Jucá e o Senador Tião Viana conhecemos no
Norte, porque as pessoas não têm absolutamente
nada que possa servir como alternativa de alimentação. Há relatos sobre famílias que cortam palma para
fazer uma espécie de sopa dessa planta; pessoas
que tiram lama do leito dos rios e açudes, colocam
essa lama em um pano, com uma lata embaixo, e recolhem a água que pinga para beber. Aquela água
não vai servir para o banho, mas para beber. Essa pobreza é dramática. E é em nome dessa pobreza que a
nossa Comissão não tem o direto de apresentar um
relatório tímido, não tem o direito de frustrar as expectativas do povo brasileiro e, principalmente, dessas
pessoas que talvez tenham visto, no Congresso Nacional, um olhar diferente. De sorte que parabenizo V.
Exª pelo discurso que está fazendo nesta manhã, já
que V. Exª foi um parlamentar atuante dentro e fora da
Comissão, articulando-se com entidades da sociedade civil, com a CNBB, com os segmentos que lidam
com a questão da pobreza, até pela experiência que
acumulou à época do Governo do Presidente Itamar,
junto a Dom Mauro Morelli, ao Consea, enfim, tudo
aquilo que foi produzido àquela época. Portanto, parabenizo V. Exª por estar colocando esse debate nesta
manhã. O Senador Eduardo Suplicy já havia abordado esse tema e, em seguida, também estarei fazendo
algumas observações, pois na quarta-feira iremos fechar o relatório e é fundamental que não seja uma iniciativa tímida, porque essa timidez, para o Brasil, poderá ser interpretada pelos homens e mulheres que
hoje estão aviltados – 78 milhões de pobres – como
uma covardia de nossa parte.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agradeço, com emoção, o aparte de V. Exª, que honra e dignifica o meu discurso.
Também quero salientar a minha emoção de estar aqui falando sob a Presidência do Senador Roberto Requião. V. Exª, Senador, é uma das pessoas que
mais prezo e mais admiro, pela dignidade, pela correção, pela seriedade e pela luta que tem caracterizado
a sua vida em todos os tempos. Faço questão de di-
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zer e repito, sempre e sempre, que os maiores adversários do Senador Roberto Requião, que chegam na
ponta da inimizade, a mim sempre dizem que não dá
para agüentar o Senador Roberto Requião, pois seu
gênio é insuportável. No entanto, todos reconhecem,
inclusive seus maiores adversários, que ele é um homem sério e digno, um homem que tendo sido Deputado, Prefeito, Governador, não deixou uma vírgula
com relação a sua pessoa.
Para mim é uma alegria estar sob a sua Presidência. Talvez um dia, Sr. Presidente, V. Exª ou alguém do seu estilo esteja na Presidência permanente
do Senado Federal, e as pessoas que pensam como
V. Exª representem a maioria nesta Casa. Por enquanto, reduzem-se a uns doze ou treze. Setenta a
onze ou sessenta e oito a treze, mas, de qualquer maneira, V. Exª está representando essa minoria, o que
honra o meu pronunciamento.
O final do aparte da Senadora Marina Silva é
muito importante. Sou muito prolixo, Senadora Marina
Silva, e não tenho a competência de V. Exª de chegar
logo no assunto. Tenho mania de fazer análises, interpretações, rodear para chegar no assunto, mas o final
será igual ao de V. Exª. Quero, portanto, fazer um histórico para chegar onde V. Exª chegou. Então, repito,
o ambiente na Comissão foi o melhor possível. Vamos
fazer justiça. Tenho 40 anos de vida pública, pertenci
a tudo que é tipo de comissão que se possa imaginar,
mas não me lembro de uma como a Comissão da Pobreza, onde houve uma unanimidade de intenções.
Quero fazer justiça e acho que a Senadora Marina Silva também vai fazer. Ali, do PFL, do PSDB, do PMDB
do PT, do PDT, do PC do B, todos os Partidos tinham
a intenção de encontrar uma fórmula. Não me passa
pela cabeça que nem o Relator e nem ninguém quisesse buscar uma fórmula que não fosse boa para
equacionar a questão.
No entanto, o que me assusta, Senadora Marina
Silva, é uma reunião como essa ocorrer em uma hora
trágica – os números estão aí; há uma unanimidade –,
quando o Fundo Monetário Internacional diz que a
pobreza está aumentando, quando o Banco Mundial
afirma que o modelo deve ser mudado, quando os relatórios apresentam o Brasil na dramática situação de
ser o líder mundial em injustiça no que diz respeito à
distribuição da renda, pois não há no mundo país
onde os ricos sejam tão ricos e os pobres sejam tão
pobres. Essa é uma realidade cruel, dramática e injusta.
É ridículo estarmos discutindo o que o PT, o
PMDB, os comunistas, o Requião ou sei lá quem fará
quando chegar à Presidência da República. É ridículo
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discutirmos as nossa diferenças quando não temos
competência de agir naquilo que é uma unanimidade.
Há uma unanimidade! Seja quem for que chegue ao
Governo da República, seja que modelo for – capitalista, fascista, nazista, brasileiro, democrata, cristão –,
não podemos deixar 30 milhões de pessoas passando fome. Essa tem de ser a prioridade absoluta.
Não pode ter gente, em um País como este,
morrendo de sede. No Nordeste, morrer de sede é crime, porque naquela Região há água, mas esta é mal
distribuída.
A Califórnia era um Nordeste, aliás, era pior do
que o Nordeste, pois era um longo deserto, mas a
competência dos americanos a transformaram na terra mais fértil dos Estados Unidos. Alguns ricos, alguns poderosos do Vale do São Francisco, colhem
três safras por ano. Sr. Presidente, as terras mais férteis do Brasil não estão no Paraná, Estado de V. Exª,
nem em São Paulo. Elas estão no Nordeste, onde há
irrigação e sol durante os 365 dias do ano. O que é
agricultura? Agricultura é água, é sol, é luminosidade.
Enquanto, no Rio Grande do Sul, há 200 dias de sol e
mais de 100 dias de chuva e frio, no Nordeste há sol e
luminosidade praticamente durante todo o ano.
Para se ter água durante o ano inteiro, basta armazená-la. É preciso haver um controle, porque, às
vezes, há enchente, e, outras vezes, há seca. No período da enchente, deve-se armazenar a água para
uma futura irrigação. Dessa forma, enquanto, no Rio
Grande do Sul e no Paraná, temos uma safra por ano,
no Nordeste poderia haver três safras por ano.
É uma política idiota sob o ponto de vista econômico! É uma política imoral sob o ponto de vista social!
Recordo o caso de um Ministro, que, embora absolvido, sofreu acusações gravíssimas na CPI dos
Anões do Orçamento, como a de que poços artesianos no Nordeste, pagos pelo Governo Federal – não
sei quantos –, eram feitos em suas fazendas. E ele fez
um demonstrativo para comprovar na CPI – eu estava
lá – que quase todos os poços do Nordeste eram feitos em fazendas. E eles deram uma resposta que
considerei fantástica: se não se fizer poço em fazenda, o poço será feito no meio da estrada, porque não
há pequena propriedade! E não há ninguém que se
lembre de fazer um projeto de reforma agrária ou de
colonização agrária com irrigação.
Repito: há uma unanimidade na Comissão de
que uma solução deve ser buscada. Esperávamos um
resultado. Houve emoção de todos os lados. Cada
Partido queria ser melhor do que o outro. O projeto
apresentado pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães
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criava um fundo de 8 bilhões – não sei se de reais ou
de dólares. O ex-Governador do Distrito Federal apresentou uma proposta real de, em 10 anos, acabar
com a pobreza: 35 milhões em fundo especial.
Então, surgiu a proposta do Relator, que estava
bem-intencionado, mas que não foi feliz em suas conclusões. S. Exª fez uma interpretação de cada projeto,
pois, a Senadora Marina Silva, se não me engano,
propôs que todos os projetos em tramitação fossem
encaminhados à nossa Comissão. O Relator fez uma
análise de cada projeto e deu a sua interpretação. Na
verdade, termina a Comissão da Pobreza, encerra o
nosso trabalho, e a proposta do Relator fica como
uma idéia. Os projetos vão continuar tramitando, cada
um por sua conta, se for aprovado o parecer de S. Exª.
E as coisas ficarão como estão.
E o Relator apresentou um projeto para se criar
o chamado “Fundo do Senador Antonio Carlos”. Considero isso muito pouco. Tem razão a Senadora Marina Silva: o fundo não pode ser aprovado como S. Exª
quer. Em primeiro lugar, é criada uma entidade composta de nove membros, todos escolhidos pelo Presidente da República – cinco do Governo e quatro de
entidades não-governamentais. Em segundo lugar, o
Governo vai regulamentar esse Conselho. Em terceiro lugar, esse Conselho vai determinar o que e como
fazer, quais os recursos necessários e onde estes serão aplicados. Isso quer dizer que o Congresso votará
o projeto e não terá mais nada a fazer; o resto ficará a
cargo do Executivo.
Não é que eu esteja preocupado em dar um
cheque em branco ao Executivo – também estou preocupado com isso –, mas o problema é que o Executivo já está apavorado, já apresentou mil fórmulas. No
mundo não há país com tantos projetos, leis e entidades voltados para a área social como o Brasil. Porém,
nada funciona. Nada funciona.
Volto a repetir o que, dolorosamente, tenho repetido muitas vezes: o Brasil é um País que não tem
sensibilidade alguma para com seus problemas sociais. Parece mentira, mas somos de uma incompetência, de uma falta de sensibilidade, de uma falta de profundidade, que, por mais que nos esforçamos, não
conseguimos elaborar um projeto concreto, real, nacional, amplo, aberto, que não seja eleitoreiro, que não
seja demagógico, que não seja partidário, que tenha
alcance e que tenha futuro.
Na Comissão, surgiram várias propostas, uma
melhor do que a outra. No entanto, quero saber qual
delas funcionará nacionalmente, durante dez anos,
como se está propondo. Daqui a dez anos, ao fazermos um levantamento, teremos de constatar que o
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que foi sugerido funcionou. Esse é o compromisso da
Comissão.
Criar mais um fundo? Pode ser muito bacana,
mas quantos fundos nós temos, meu Deus do céu?
Sabe onde o Governo buscou dinheiro para comprar
a empresa americana que derrotou o Sr. Antônio
Ermírio de Moraes e outros empresários na compra
da hidrelétrica de São Paulo? Do Fundo de Amparo
ao Trabalhador, que está ali para ser usado pelo trabalhador. O BNDES deu esse dinheiro – R$350 milhões – para os americanos, que derrotaram o grupo
nacional na compra da hidroelétrica.
O FAT, quando foi criado, era um belo fundo,
mas foi usado para dar dinheiro a uma empresa americana. Deve-se criar mais um fundo e entregá-lo a
nove pessoas que não se sabe quem são e que não
têm sensibilidade política? Será que essa é a solução?
Entendo que podem criar o grupo e o Fundo, e a
isso não tenho nada a opor. Mas a regulamentação do
Fundo será feita pelo Congresso, bem como será decidida aqui no Congresso a destinação que se dará
ao dinheiro do Fundo. Isso não será feito pelo grupo. E
não pode ficar só nisso. Temos que apresentar novas
propostas.
Sei que a Senadora Marina Silva e um grupo da
sociedade estão tentando apresentar propostas.
Apresento, daqui da tribuna, uma proposta que irei
entregar também à Comissão. Creio, Senadora, que
uma das propostas que deveríamos apresentar seria
a criação de um grande banco do povo, como em
Bangladesh.
O Governo destinou R$200 milhões ao BNDES,
que só está acostumado a dar dinheiro para grandes
grupos. O BNDES só tem social no nome – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas
se retirassem o “S” final, ninguém iria notar. Muita
gente pensa que a palavra “social” que compõe a sigla do BNDES significa alta sociedade, porque o banco não tem projeto algum voltado para a área social.
Mas a intenção do Governo foi correta. Neste
ano, houve dois projetos do Governo Fernando Henrique Cardoso que considero corretos. Um deles destinava dinheiro ao Pronaf, à pequena agricultura. Pena
que fosse pouco dinheiro! Se o Presidente Fernando
Henrique Cardoso tivesse dado ao Pronaf e ao seu
projeto de microcrédito a importância que deu ao Proer
e para meia dúzia de bancos escandalosamente fraudulentos, hoje a situação do Brasil seria outra, como
também seria outra a situação de Sua Excelência.
Às vezes fico a pensar: o Presidente Fernando
Henrique se cercou de banqueiros – não sei por quê –
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e dessa gente que está nos Ministérios, no Banco
Central, no BNDES, no Banco do Brasil, que sai do
exterior e vem para cá, como o cidadão que era Presidente do Banco Central, que renunciou e passou a
ser presidente do grupo que provocou aquele episódio envolvendo o Ministro e um Diretor do Banco do
Brasil, que resultou na queda do Sr. Luiz Carlos Mendonça de Barros.
Infelizmente, esse mesmo cidadão que foi Presidente do Banco Central hoje é casado com uma
ex-Vice-Presidente do BNDES, que elaborou todo o
plano de privatização. É uma senhora inteligente,
competente, que, depois de pronto o plano de privatização feito por ela – portanto, ela deveria executá-lo
–, renunciou e foi para a diretoria de um banco de investimentos mundial. Veio para cá e, nesse banco, assumiu a responsabilidade de orientar as empresas
estrangeiras que queriam comprar as empresas em
processo de privatização.
Perdoem-me, mas isso é um absurdo. Isso não
tem explicação, não tem lógica. Mas essa é a forma
como as coisas são feitas no Brasil.
O Senhor Fernando Henrique Cardoso recebeu
a proposta do Proer e, numa sexta-feira, altas horas
da noite, assinou a medida provisória. O Senhor Fernando Henrique Cardoso tomou conhecimento das
privatizações, processo que, um dia, o Brasil vai analisar. Se deveriam ou não fazer as privatizações é uma
questão à parte. Mas como foram feitas as privatizações? Em quantas privatizações entrou a moeda podre e de que maneira isso foi feito? Em quantos casos
as empresas não foram privatizadas, já que entraram
os fundos de pensão, como o do Banco do Brasil e da
Petrobrás?
Muitas privatizações foram decididas com o dinheiro do BNDES. O Governo deu dinheiro para comprar aquilo que era seu. O Senhor Fernando Henrique
assistiu a isso. Sua Excelência se omitiu – preferiu ao
silêncio – em relação a esse tipo de privatização, com
o dinheiro que foi gasto. Sua Excelência acha – e repete isso – que não houve ato mais importante no seu
Governo do que o Proer e que, se não houvesse o
Proer, não saberia o que teria acontecido.
Se o Senhor Fernando Henrique Cardoso tivesse usado esse dinheiro em seu programa de agricultura familiar, o Pronaf, milhões de brasileiros gaúchos
não teriam saído de suas pequenas propriedades e
não estariam hoje marginalizados, sem emprego, inchando as grandes cidades. No meu Rio Grande, por
exemplo, milhares de pequenas propriedades de 25
hectares hoje são asilo de velhos, que ficaram lá sem
fazer absolutamente nada, porque os filhos foram vi-
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ver no Paraná, em Santa Catarina, no Nordeste, no
Norte, levando o progresso – justiça seja feita –, mas
estagnando o Rio Grande.
Se o Senhor Fernando Henrique tivesse dado a
mesma importância que deu ao Proer ao projeto de
crédito às microempresas, se, em vez de destinar
R$200 ou R$300 milhões ao projeto de microcrédito,
tivesse a ele destinado por volta de R$6 bilhões –
lembro que a ajuda ao Banco Nacional foi de R$10 bilhões –, a situação do Brasil seria diferente.
Por isso, Senadora Marina Silva – vou apresentar essa emenda –, a questão dos Fundos deve começar pela criação de um banco popular. Não é banco para microempresa. É banco para o cidadão que
não tem nada, que hoje é um pária, que vegeta, mas
que, com R$5 mil ou R$8 mil, pode-se transformar
num cidadão que produz e que consome.
Tenho citado mil vezes o exemplo de Bangladesh, onde mais de 1,5 milhão de mulheres se transformaram em microempresárias com o dinheiro do
Banco do Povo.
Creio que essa é uma proposta que a Comissão
de Combate à Pobreza pode e tem condições de
apresentar. Eu até prorrogaria os trabalhos da Comissão, não o encerraria na próxima quarta-feira. Eu o
estenderia pelo menos até o dia 15 de dezembro,
para que nos inspirássemos no Espírito Santo – sei lá
–, para que alguém apresentasse uma idéia mais generosa, que concluísse com uma proposta real.
Repito: no Brasil, não houve, até hoje, uma proposta social vitoriosa. Todas ficaram pela metade. Se
analisarmos cientificamente, o Brasil tem grandes vitórias. Tenho repetido isto mil vezes: a ponte
Rio-Niterói é uma das mais modernas do mundo; a
termoelétrica da terra de V. Exª é a mais moderna do
mundo, é um exemplo fantástico e não perde em nada
para ninguém. O Brasil agora está produzindo aviõezinhos a jato, os mais modernos que se podem imaginar. O navio – e estive lá – nuclear atômico que o País
está produzindo com o Irã é o mais moderno do mundo. Temos a nossa agricultura, ainda que falte alimento. A tecnologia da Embrapa é a mais moderna do
mundo. Mas se olharmos para o social, Sr. Presidente, vamos constatar que ainda não conseguimos sair
do chão.
Elaboramos grandes projetos. Getúlio Vargas,
no regime do Estado Novo, apresentou um espetacular projeto de construção de casas populares. No tempo do IAP, do IAPTEC, do IAPC... Há em Porto Alegre
uma vila popular com milhares de casas construídas
pelo Dr. Getúlio Vargas.
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Por que fracassou o plano? Porque veio a inflação, e as prestações passaram a ser de R$5. E o plano acabou, pois não houve a renovação necessária
do fundo para que o projeto fosse adiante.
Creio que o exemplo que mais se aproxima de
onde queremos chegar ocorreu no Governo Itamar
Franco. Foi uma iniciativa do Lula. Quando me procurou no gabinete do Senador Eduardo Suplicy – não
sei qual era a sua intenção –, Lula queria que eu entregasse a sua proposta ao Governo, ao Ministro da
Fazenda, ao Chefe da Casa Civil. Levei o projeto para
casa e o analisei. Achei que era um grande projeto.
Disse ao Presidente Itamar que aquele poderia ser o
grande projeto do seu governo. O Presidente o aceitou. Levei um convite ao Lula e à equipe que montou o
seu projeto para que fossem ao Palácio para discutir
com o Presidente. O Lula levou um susto! Não esperava isso. Mas se preparou. Ele e sua equipe compareceram à reunião. Estava lá o Governo e seus Ministros, e o projeto foi debatido e lançado.
No comando, havia duas pessoas: o Betinho e o
nosso querido Bispo de Duque de Caxias, que era
olhado com muita restrição por muitas pessoas. Criou-se um Conselho com total autonomia. Os Ministros compareciam para dar a sua garantia. Mas as decisões do Conselho eram absolutamente...
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) – Senador Pedro Simon, V. Exª excedeu o dobro do tempo
regimental. Concedo-lhe mais dez minutos para V.
Exª terminar o seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – É um
exagero, Sr. Presidente. Fico emocionado com V. Exª!
O Conselho atingiu a sociedade de forma muito
emocionante. O ex-Presidente Itamar tinha mágoa do
Betinho. Com todo o respeito à memória do Betinho,
que foi um excepcional coordenador, quero dizer que
ele fazia injustiça com o Itamar. O Betinho era um tradicional opositor e aceitou participar, com resistência
ao projeto. Dom Mauro não! Dom Mauro aceitou e arregaçou as mangas. Betinho disse: “Aceito o projeto,
mas essa não é a política que quero. Não quero política compensatória de dar comida para quem está passando fome. Quero conseguir trabalho para mudar o
modelo econômico. Mas reconheço que há pessoas
morrendo de fome. Portanto, temporariamente, vamos aceitar essa solução enquanto se busca outra”.
O Conselho tinha autonomia. O Governo fornecia os recursos. O Governo determinava que as Forças Armadas fizessem a distribuição dos alimentos. O
Governo determinava que as agências do Banco do
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Brasil estivessem à disposição dos Conselhos Municipais. Mas quem decidia era Dom Mauro e o Betinho.
Antes de o Presidente Fernando Henrique assumir, estive no México. Pela primeira vez, eu exercia
uma missão oficial. Como Chefe da Delegação do
Brasil, fui à posse do Presidente do México, representando o Presidente Itamar Franco. Fui ali por um motivo: ver como funcionava o Plano de Solidariedade no
México. Fiquei lá por três dias. Conversei com Ministros, com várias entidades e trouxe uma caixa de documentos.
Quando cheguei aqui, é verdade que Fernando
Henrique me convidou para ser Líder do seu Governo.
É verdade que fiquei emocionado. Agradeci o convite,
mas não o aceitei, porque achei que eu não iria me
acertar, que eu não poderia ajudá-lo, porque a sua
frente tinha sido tão ampla, que eu não me identificaria com ela. Eu criaria mais problemas e, para evitá-los, agradeci o convite. E, modéstia à parte, quando ele me perguntou quem deveria substituir-me, eu
sugeri: “O Elcio Alvares, meu Vice-Líder, que tem o
maior respeito de toda a Bancada”. E ele indicou o
Elcio Alvares. Quando voltei, conversei com Sua
Excelência e entreguei aquela montanha de documentos à sua assessoria.
O México é um país infinitamente diferente do
Brasil. No México, não há o desenvolvimento social
existente no Brasil. O sindicato, o negócio do PRI e do
partido único? Lá é difícil as coisas funcionarem. As
entidades de amigos de bairro, as entidades sociais e
religiosas, que funcionam aos milhares no Brasil, não
existem no México.
O Plano de Solidariedade do México determinou que um grupo de 13 pessoas, salvo engano, pode
reunir-se e decidir que vai fazer uma obra, uma creche, que vai asfaltar uma rua ou pôr paralelepídedo
na frente das casas. Tomada a decisão, eles se reúnem e se dirigem ao Governo mexicano, que lhes fornece o dinheiro para a realização da obra.
No Brasil, isso é infinitamente mais fácil, porque
aqui há milhares de entidades. Se, de repente, o Governo criasse um fundo de obras e entregasse o dinheiro não a empreiteiras, mas diretamente às entidades, para que estas fizessem obras sociais, como creche, escolinha ou um poço comunitário, tudo seria diferente.
Aqui está uma outra proposta que pode ser discutida.
O meu Governo, Senadora Marina Silva, foi pobre, humilde. Criei um movimento que se chamou
Ação nas Vilas. Mensalmente, entravam no Palácio
Piratini centenas de representantes de entidades.
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Muitas delas iam ali com o PT à frente. O PT se infiltrou nessas entidades com muita categoria – e eu o
respeito por isso. Esses representantes chegavam ao
Palácio e faziam propostas.
Nunca me esqueço do momento em que mais
me emocionei em minha vida política, quando André
Foster, Presidente da Metroplan – V. Exª o conheceu
bem –, levou-me para visitar uma favela. Saíamos da
burguesia da Zona Sul e entrávamos numa favela cruel. Ela era atravessada, pelos dois lados, por um fosso, que era um esgoto. De um lado e de outro do fosso, estava a favela. Quando estive lá, o Foster estava
assinando um termo de compromisso com o pessoal
da favela: ele daria um cheque, o Governo daria a assessoria técnica, e eles fariam o trabalho. O dinheiro
lhes era entregue, e eles fariam o trabalho. Seis meses depois voltei lá para – inaugurar não, porque nunca inaugurei obra no meu Governo – visitar a obra, e
eles me prepararam uma surpresa. Com o dinheiro
que lhes tínhamos dado, aterraram o bueiro. Assim,
desapareceu o esgoto a céu aberto, aquele riacho.
Além disso, arrumaram uma pedreira e calçaram a
rua com paralelepípedos. Ali não existia luz, era escuridão total, mas eles conseguiram uns dez ou quinze
bicos de luz e os instalaram. Colocaram seis ou oito
bancos e plantaram flores. Nunca vi gente tão feliz,
tão satisfeita como aquelas pessoas que, depois de
conviveram com o esgoto, com o barro e com o pó, de
repente, viraram gente. E o cheque lhes era entregue
nas mãos! Não tive um só caso de problema: todo fim
de mês, chegávamos lá, e o presidente da entidade
recebia o cheque em mãos. A obra tinha sido feita, catalogada. O Governo dava a assessoria, determinando: “é essa a obra que vocês vão fazer.” E quem comprava o material e executava eram eles. Eram somente obras de assistência social absolutamente necessárias. Será que isso não pode ser feito no Brasil? Quando fui Ministro do Presidente José Sarney, ele fez
uma afirmativa que nunca me esqueci: “O que mais
me dói, como Presidente da República, é saber que,
de todo o dinheiro que destino e dou para assistência
social, apenas 10% chega lá na ponta; 90% perdem-se pelo caminho”. Essas questões deveriam estar sendo analisadas na nossa Comissão, ou seja, a
maneira de fazer com que tudo chegue ao seu destino.
Quando a nobre Senadora Marina Silva falou
em criar o orçamento social, V. S. Exª pensou nisso. V.
Exª pensou em criar um orçamento social dentro do
Orçamento, onde as verbas destinadas ao social não
ficariam em um poço aberto e comum de uso geral.
Não. Teria uso particular e fiscalização da sociedade.
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Se não formos por esse caminho, se não fizermos
isso agora, quando há unanimidade em torno da Comissão, quando há na Comissão sincera disposição
de acertar, quando o Brasil atravessa uma hora trágica e quando todos concordam em que é preciso fazer
alguma coisa, eu não sei quando o faremos.
Agradeço, Sr. Presidente, pela tolerância de V.
Exª, que soube compreender que se trata de um assunto essencial. E mais essencial ainda é ouvir agora
a voz mais importante: a da Senadora Marina Silva.
Acredito que se nós, um grupo se Senadores, estamos aqui neste momento, poderemos antecipar um
debate público e aberto sobre o que se pretende fazer
na quarta-feira.
Sr. Presidente, muito obrigado, mais uma vez,
pela emoção de ter falado sob a tranqüila e serena
Presidência de V. Exª.

Durante o discurso do Sr. Pedro Simon, o Sr. Jefferson Péres, deixa a cadeira
da presidência que e ocupada pelo Sr. Roberto Requião.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Requião) – Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, registro – já havia mencionado anteriormente –
o quanto é importante para o Congresso Nacional,
para o Senado e para aqueles que, com certeza, nos
acompanham neste momento, estarmos, nesta manhã de sexta-feira – comigo já são três oradores –,
abordando os trabalhos que ainda serão realizados
pela Comissão criada pelo Congresso para apresentar medidas de combate à pobreza.
Os que me antecederam já falaram que a Comissão surgiu no bojo da discussão do projeto apresentado pelo Senador Antonio Carlos Magalhães sobre a criação de um fundo para combater a pobreza.
Na oportunidade, teríamos dois caminhos a serem
percorridos: um, apontando no sentido de que, pelas
razões expostas pelo Senador Pedro Simon, segundo
as quais em função da sua trajetória política, em razão de ser um político conservador, de ser da base de
sustentação do Governo, o Senador Antonio Carlos
Magalhães não teria credibilidade para apresentar
projetos dessa natureza. Outro caminho seria o de, diante dessa oportunidade, nos debruçarmos sobre o
tema, sem preconceito algum, e fazermos o que a sociedade espera que seja feito pelo Congresso Nacional: o fato de entrarmos no mérito da discussão, uma
discussão para ontem, emergencial, de buscarmos
medidas para combater a pobreza no nosso País.
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A sugestão da criação de uma Comissão Mista
pelo Congresso Nacional, aprovada, por unanimidade, com a aquiescência de todos os Líderes na Câmara e no Senado, foi a alternativa por mim apresentada para seguir esse outro raciocínio, e não aquele
de ficarmos fazendo patrulhamento ideológico e de,
com isso, perdermos tempo e a oportunidade de discutirmos a questão essencial para este País que é
combater a miséria, o desemprego, o aviltamento das
condições humanas de sobrevivência e de existência
com dignidade.
Devo dizer também que, com surpresa, observei, quando apresentei o requerimento, a disposição
– inclusive do Senador Antonio Carlos – de que a Comissão fosse criada, de que se convocasse no dia seguinte o Congresso Nacional para aprovar o requerimento. Faço esse registro por uma questão de justiça.
A diluição do debate dentro da Comissão, não
mais em torno da proposta do Senador Antonio Carlos Magalhães ou da proposta histórica e conhecida
por todo o Brasil do meu querido e amigo Senador
Eduardo Suplicy da criação de um Programa de Renda Mínima, instituindo uma renda de cidadania para
todos os brasileiros, como S. Exª, com muita justiça e
conhecimento de causa, advoga, ou ainda a proposta
do próprio ex-Senador e hoje Presidente Fernando
Henrique Cardoso de uma taxação sobre as grandes
fortunas, a diluição dessa discussão, a meu ver, foi
um resultado muito importante. Até porque, em se tratando de um tema tão significativo para o povo brasileiro, não nos brigar pela autoria da iniciativa ou querer
saber quem será o pai dos pobres. Aliás, essa visão de
que os pobres devem ser tratados de forma paternalista, clientelista, aviltando-lhes a cidadania, é que faz
com que esse modelo perverso se reproduza.
As pessoas não precisam de pais e de mães
para defender seus direitos. Precisam de instituições,
precisam de políticas públicas, de investimentos e esforço da sociedade para que esses problemas sejam
resolvidos sem que os cidadãos tenham que ficar necessariamente tuteladas a essa ou àquela posição, a
essa ou àquela pessoa. Acho que a Comissão cumpriu e está cumprindo com esse papel.
Sr. Presidente, concordo inteiramente com o Senador Simon: os debates foram altamente significativos. A presença dos técnicos do IPEA, a presença de
professores de universidades, a presença de pessoas
com experiência na sociedade, como o Dom Mauro
Morelli, a presença de pessoas com experiência no
Executivo, como o Prefeito de Campinas e o
ex-Governador Cristovam, enriqueceram, com suas
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vivências, o conhecimento dos Parlamentares e do
Congresso Nacional. Por termos um grupo de 19 Deputados e 19 Senadores que adentraram nessa problemática, hoje podemos dizer que esses Parlamentares estão além de um conhecimento empírico tinham, para alguns, e além de um conhecimento mais
sistematizado, para outros, com relação aos problemas de miséria. As visitas que fizemos à Zona da
Mata, em Pernambuco; aos três Municípios mais pobres do País, em Alagoas; à população de rua do
Estado de São Paulo; ao ”cadeião” de Pinheiros; aos
menores da Febem e às mães desses menores, com
certeza foi um grande aprendizado para toda a Comissão.
No entanto, a Comissão não tem caráter acadêmico, não tem a delegação de fazer um levantamento
etnográfico da situação da pobreza do nosso País. A
função da Comissão é apresentar medidas para erradicação da pobreza, o que talvez fosse uma certa pretensão, como muito bem colocou o nosso querido
professor e economista Celso Furtado. Para a nossa
Comissão foi um orgulho tê-lo ouvido em sua residência no Rio de Janeiro.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, os dados
que tivemos a oportunidade de alcançar têm uma significância muito especial para a Região Norte. Segundo dados apresentados pelo IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a Região Norte é a única
do Brasil que cresceu em número proporcional ao
crescimento do número de indigentes nesta década.
Esses dados, de acordo com matéria de jornal que
aqui tenho, foram aproveitados pelo Deputado Roberto Brant. Indica mais ainda o estudo apresentado pelo
IPEA: na região Norte, o número de miseráveis aumentou em quatro dos sete Estados durante esta década. O avanço mais brutal ocorreu em Roraima –
dado importante para o Senador Romero Jucá –
onde, em 1990, não existiam famílias em nível de indigência – era apenas 0,81% do total. Em 1997, conforme o mesmo instituto de pesquisa, o percentual
havia pulado para 6,22%. Na Amazônia, o número
de indigentes quase dobrou, passando de 9,81%
para 17,07%. No Amapá, o salto foi parecido: de
9,4% para 19,49%. O maior percentual de pobreza
extrema na região Norte é o do Estado do Tocantins,
que aumentou de 30,55%, em 1990, para 31,84%, 7
anos depois.
Faço questão de mencionar os dados referentes
à nossa Região por se tratar de uma das regiões para
as quais os estudos não apontam o mesmo grau de
dramaticidade, como acontece com relação ao Nordeste. Talvez isso ocorra porque não havia pes-
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quisas, dados nos quais pudéssemos nos basear.
Entretanto, quando algum técnico ou alguma instituição de pesquisa se dispõe a verificar a situação de
pobreza na nossa região, com certeza vai encontrar
dados que demonstrem a realidade.
Dramático, como falei anteriormente, é que no
Nordeste, há a desculpa da ausência de água; no
Norte, estamos, como diria um bom nortista, “boiando
em cima das águas”.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senadora
Marina Silva, V. Exª me concede um aparte?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Concedo o aparte ao ilustre Senador Romero Jucá.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senadora
Marina Silva, V. Exª, assim como fez o Senador Pedro
Simon, fere um tema da ordem do dia não apenas do
ponto de vista político, mas das consciências brasileiras. Sem dúvida alguma, é triste ver que a nossa região apresenta os dados que V. Exª mostrou. Mais
triste ainda é verificar que o meu Estado de Roraima,
nos últimos anos, foi o Estado que mais cresceu em
níveis de miséria, de indigência, de falta de condições, enfim, de pobreza absoluta. Isso representa,
sem dúvida, primeiro, ausência de uma ação nacional
social para combater a carência da população. Isso é
claro, isso tem ficado claro nos debates. Representa
também, no caso da Amazônia, a ausência de uma
política de desenvolvimento que resgate a população
daquela situação de pobreza, por meio de um desenvolvimento auto-sustentável e do respeito às populações indígenas e ao meio ambiente, mas como uma
ação permanente. No caso de Roraima, esses dados
demonstram também a ausência de um plano de desenvolvimento, com uma postura equivocada de ocupação e de gastos públicos; uma postura equivocada
que redunda na pior qualidade de vida da população.
Ou seja, a população de Roraima, assim como a população da Amazônia, pioraram em sua qualidade de
vida nos últimos anos. Essa questão deve ser colocada de forma clara. V. Exª tem razão também quando
diz que esses dados, muitas vezes, não são repassados para a sociedade porque, na verdade, a Amazônia não é pesquisada. É difícil pesquisar a Amazônia.
É difícil sair pelos rios, visitar as populações ribeirinhas; é difícil embrenhar-se numa estrada vicinal em
que normalmente os carros atolam. A população da
Amazônia, em sua grande maioria, está entregue à
própria sorte, o que, de certa forma, inibe o levantamento dos dados e, mais do que isso, impede a própria divulgação pela mídia. É muito mais fácil para a
mídia divulgar situações de pobreza do Nordeste ou
das grandes capitais do que passar as informações
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relativas à Amazônia, porque é difícil andar por lá, é
difícil coletar esses dados. É importante que nós, da
Amazônia, e a sociedade brasileira tenhamos esse
conhecimento e cobremos uma ação concreta. A Comissão Mista Especial destinada a estudar as causas
da pobreza e a ações que podem ser adotadas contra
ela tem uma tarefa fundamental, que é a de explicitar
e clarificar esses desníveis para a sociedade, enquanto nós, Parlamentares da região, temos de cobrar ações concretas que possam efetivamente qualificar intervenções que diminuam esse grave drama
que estamos vendo. Infelizmente – volto a um tema
que discutimos nesta semana –, na hora de votarmos
fatos concretos, como o projeto apresentado por V.
Exª, que trata do FPE e de uma pequena remuneração por conta das questões de demarcação de terras
indígenas, de reservas ambientais e outras características que a Amazônia representa, na hora de votarmos favoravelmente, de realizarmos ações concretas
para acabar com esse desnível regional, ocorre, a
exemplo do que vemos no restante do País, que o discurso não se torna realidade. Naturalmente, é bonito
falar, mas, na hora de realizar, poucos abrem mão de
algo em favor dos mais carentes. Foi assim com a
questão da Amazônia; está sendo assim com a questão da pobreza. Trata-se de uma decisão política e social que o País tem de tomar e que devemos cobrar.
Parabenizo V. Exª pelas colocações, Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Agradeço a V. Exª pelo aparte e o incorporo ao meu pronunciamento. V. Exª tem razão. Os desníveis sociais e
a pobreza do Norte e Nordeste são fruto, primeiro, de
uma política macroeconômica que privilegia o lucro e
os grandes investimentos em detrimento das ações
sociais de geração de emprego e de oportunidades
para que as pessoas possam viver com dignidade; ao
mesmo tempo, também é fruto do descaso, da ação
dos governantes locais que não apontam para a criação de programas de desenvolvimento voltados para
a incorporação dos grandes contingentes, principalmente na Amazônia, após a desestruturação da economia extrativista. Hoje, o Estado do Amazonas tem
75% da população vivendo em Manaus, no entorno
da Zona Franca. Aquilo é realmente uma bomba-relógio, e não há como se pensar num modelo de
desenvolvimento para aquele Estado sem considerarmos o problema gerado a partir, sob o meu ponto
vista, de uma visão equivocada segundo a qual nossos produtos naturais, nossa matéria-prima não foi
processada de forma correta tanto do ponto de vista
ambiental quanto social. Isso gerou um modelo de

NOVEMBRO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

economia dependente, com sérios problemas sociais
e de infra-estrutura. O mesmo se repete em vários
Estados. O meu Estado, o pequeno Estado do Acre,
possui hoje 53% da população vivendo na capital,
que é Rio Branco.
De sorte, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
que a combinação de modelos perversos no plano
nacional e de modelos mais perversos ainda nos planos local e regional faz com que essas desigualdades
sociais possam ocorrer. Para se ter uma idéia do que
ocorre em termos de macropolítica, de concentração
de renda e de falta de oportunidades para o maior número de brasileiros, temos os seguintes dados que foram levantados pelos pesquisadores do nosso País,
inclusive por técnicos do Ipea: somados os 20% mais
ricos, uma população de 32 milhões de pessoas e 8
milhões de famílias se apropriam de quase 65% da
renda nacional, ficando 27% para os restantes – 40%
da população –, que integram os extratos de rendas
média e média baixa do nosso País. São dados alarmantes visto que a concentração de renda, de riqueza e de patrimônio faz com que os despossuídos, que
são 78 milhões, não tenham as mínimas condições
de evoluir social e culturalmente, enfim, em todos os
aspectos da vida.
É importante ressaltar que esse quadro se reflete com maior ou menor gravidade nas diversas regiões do País. A melhor distribuição de renda verifica-se em São Paulo, onde os 40% mais pobres da população detêm 10,3% da renda estadual, enquanto
os 10% mais ricos recebem 42,1%. No outro extremo,
a Região Nordeste apresenta a pior distribuição: os
40% mais pobres recebem 7,5% da renda regional,
contra 52,1% recebidos pelos 10% mais ricos.
Esses não são dados fornecidos pela Oposição.
São de pesquisadores, de estudiosos, seja do Ipea,
do IBGE, da Fundação Getúlio Vargas ou da UFRJ.
Qualquer pesquisador que adentre nos detalhes da
exclusão social e do modelo da concentração de renda que temos em nosso País irá verificar que o Brasil
detém um dos maiores e mais perversos índices de
concentração de renda.
Sr. Presidente, toda essa discussão foi muito
significativa, porque estimulou o debate na sociedade, nas instituições de pesquisa, nos meios de comunicação. Inclusive, tivemos uma pesquisa realizada
pelo Vox Populi, a pedido da Confederação Nacional
de Transportes, sobre a pobreza no País. As perguntas são várias, mas vou resumir apenas as que considerei mais significativas. Diante da seguinte afirmação: “A pobreza nunca vai se resolver porque sempre
houve pobres e ricos”, 35% concordam com essa afir-
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mação, ou seja, de que ser pobre é, de certa forma,
um desígnio já preestabelecido por Deus. Infelizmente isso faz parte do nosso imaginário popular na ordem de 35%.
Há uma outra afirmação importante: “A pobreza
só vai diminuir se o Brasil voltar a crescer”. Cinqüenta
e seis por cento das pessoas entrevistadas concordam que o Brasil só vai diminuir os seus índices de
pobreza se voltar a crescer. Ou seja, é uma sinalização de que a política e o modelo que concentra as
suas atividades, voltados para o capital financeiro,
para a especulação, não correspondem aos anseios
da sociedade brasileira.
Uma outra afirmação: “A pobreza só vai diminuir
na hora em que a sociedade toda resolver enfrentar
esse problema”. Sessenta e quatro por cento dos entrevistados concordam com que a pobreza só será resolvida se houver um envolvimento global da sociedade, do Governo, das instituições, do Congresso, e assim por diante.
Diante dessa afirmação, temos uma aparente
contradição. Ao mesmo tempo em que a sociedade
responde, em 64%, que a tarefa de combater a pobreza deva ser um esforço de toda sociedade brasileira,
combinando ações da sociedade civil com ações das
instituições públicas, temos uma outra afirmação que
parece entrar em contradição: “A pobreza só vai diminuir se o Presidente Fernando Henrique Cardoso der
prioridade a esse problema”. Sessenta e cinco por
cento dos entrevistados acreditam que só se resolverá o problema da pobreza se o Presidente Fernando
Henrique Cardoso der prioridade ao mesmo.
Ao mesmo tempo em que temos uma idéia de
que deva ser um esforço nacional da sociedade e de
governo, a nossa visão presidencialista, a nossa cultura, onde tudo está focado na figura do Presidente,
em sendo colocada essa figura em destaque, como
sendo aquele que teria responsabilidade de resolver a
questão da pobreza, aí 65% dizem que só se resolverá
se Sua Excelência assumi-la como prioridade. Agora,
em parte, e eu até diria que as duas afirmativas estão
corretas e não se constituem uma contradição. Um governo pode, sim, um Presidente da República pode
ajudar a resolver a pobreza priorizando-a, mas fazendo com que esse processo de resolução seja um processo aberto, democrático, combinando a democracia
representativa com a democracia direta, que é um dos
legados importantes da Constituição de 88. O fato de o
governante ser o operador das macropolíticas, de ser
de certa forma uma espécie de líder na aplicação dessas políticas não significa necessariamente que deva
ser um modelo centralizado, apenas a partir da visão

302

ANAIS DO SENADO FEDERAL

do dirigente de plantão, mas que ele pode ser um estimulador de políticas públicas democraticamente discutidas, democraticamente fiscalizadas e aplicadas
pela sociedade, em parceria com elas.
Acredito e repito isso – não me canso de repetir –:
somos eleitos para representar as pessoas, não é
para substituí-las. Por mais competência que tenhamos, por mais capacidade técnica e operativa que tenhamos, não seremos capazes de substituir a força
viva, criativa, inventiva da sociedade como um todo.
Muitas vezes um professor, em uma universidade,
com as suas informações, com a sua capacidade de
operar processos criativos e inventivos, é muito mais
poderoso e eficaz do que um Senador nesta tribuna.
Por outro lado, um Senador, nesta tribuna, que tem a
humildade ou mesmo a inteligência, eu diria, de operar, reconhecendo essas contribuições da sociedade,
das instituições de pesquisa, pode se transformar
numa potência.
Sempre digo que não devemos ter a pretensão
de querer ser o impulsionador de tudo. Sempre vejo a
figura do arco e da flecha. Existe um momento em que
se é o arco que impulsiona a fecha; em algum outro
momento, a flecha que é impulsionada pelo arco.
Assim, fazemos um todo que não funciona de forma
isolada. Assim é a sociedade e assim devem se comportar as instituições na sua relação com ela, e vice-versa. Em alguns momentos, a sociedade é o arco
que impulsiona a flecha, para que os políticos se mobilizem, para que as instituições funcionem, seja para
operar, seja para se refazerem ou até mesmo para serem completamente modificadas ou até destituídas,
como a sociedade fez com o presidente corrupto Fernando Collor de Mello.
Em outras oportunidades, os políticos são o
arco, impulsionam a sociedade, como se esta fosse
uma flecha, disponibilizando os meios, as estruturas,
as oportunidades.
Sempre digo que todas as pessoas são capazes, o que lhes falta é a oportunidade, as condições
necessárias para que desenvolvam as suas potencialidades.
De sorte que essas pesquisas são significativas.
Agora, de nada adianta todo esse debate, ele virará
proselitismo, discussão acadêmica. Não sou contra a
discussão acadêmica, mas ela tem o seu espaço, o
seu recorte, o lugar onde deve se realizar, com toda a
profundidade. No Congresso Nacional, ela deve ter
um sentido prático, e um sentido prático emergente,
emergencial, é urgente. Por quê? Há um consenso na
sociedade. Todos somos contra a miséria. Todos somos a favor de que sejam tomadas medidas para
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combater a pobreza. Se esse consenso existe, por
que ele não se traduz na prática?
Existe um ensinamento bíblico que diz que a árvore se conhece pelos frutos que ela fornece e que
uma árvore estéril deve ser cortada e jogada na fogueira. O próprio Jesus Cristo fez uma demonstração
disso. Quando ele passou em uma figueira bonita, frondosa, cheia de folhas, de ramos, muito verde, tentou
buscar algumas frutas para saciar a fome de seus discípulos, mas não havia fruto algum. Ele, então, a amaldiçoou dizendo: “A partir de hoje tu não existes. Tu morrerás.” E a figueira secou. Ele demonstrou concretamente que quando a pessoa diz uma coisa e faz outra,
não dá os frutos que deveriam ser dados, ela se iguala
àquela figueira seca. A Comissão não pode ser uma figueira seca. O relatório não pode ser alguns frutos
murchos a apresentar para a sociedade, como se isso
fosse, digamos assim, um cala boca àqueles que esperam uma resposta do Congresso Nacional.
Fiquei bastante entristecida quando li, nos jornais de circulação nacional, a afirmação do Presidente Fernando Henrique Cardoso, com todo o respeito
pela figura do Presidente. Não sou daquelas que
acreditam que Sua Excelência deva resolver o problema sozinho. Não! Pelo contrário, o Presidente deve estimular a sociedade a ajudar a construir as soluções.
Mas nas suas declarações em Cuba, o Presidente Fernando Henrique se disse contra a utilização dos oito
centésimos da CPMF para combater a pobreza. Não
entro no mérito aqui com relação à proposta, mas quero dizer que o Presidente afirmou ser contra porque o
Brasil, segundo Sua Excelência, já tem um nível elevado de gastos sociais, da ordem de 20% do nosso Produto Interno Bruto, incluindo também aí as questões ligadas à Previdência. Assim, segundo o Presidente,
20% do nosso Produto Interno Bruto já são investidos
na área social, não sendo, portanto, necessário um
fundo ou a utilização de recursos da CPMF para esse
fim, e assim por diante. E diz o seguinte:
“A questão da pobreza é utilizar bem o dinheiro
disponível”.
É o que consta, entre aspas, no jornal Folha de
S.Paulo, de quarta-feira, dia 17 de novembro.
Pela primeira vez, Sr. Presidente, consegui ver
concretamente um gesto de humildade do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Realmente, ou é humildade, ou Sua Excelência. está assumindo a incompetência do Governo no trato da questão social, porque
admite que o Brasil já gasta 20% do seu Produto
Interno Bruto na área social e em seguida diz que não
precisamos fazer mais nada, que o que temos de fazer é utilizar bem os recursos.
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Ora, Sr. Presidente, ficar quatro anos na Presidência da República, depois mais um ano, e chegar à
conclusão de que gasta 20% e que é necessário utilizar bem os recursos é assumir que está sendo incompetente ou assumir que, realmente, o Governo utiliza
mal os recursos de má-fé. Ou é má-fé, ou é incompetência, incapacidade de gestão.
Quero que esse aparente gesto de humildade fique registrado no Congresso Nacional, para que o
povo brasileiro observe que, entre o discurso e a prática, muitas vezes utilizam-se determinados argumentos como justificativa de não ir além daquilo que é o
aparentemente possível.
Vejam que 20% do Produto Interno Bruto é realmente um investimento gigantesco! Se esse dinheiro
está sendo mal usado, eu, como Presidente da República, talvez por não ter a competência, a erudição e
todos os títulos de doutor honoris causa do nosso
Presidente – estou apenas fazendo uma comparação
– precisaria de dois anos para fazer essa constatação. Eu não precisaria de cinco anos! Sua Excelência
tem todos esses títulos, conta com uma equipe que
realmente tem no sangue a erudição, tem o trato da
academia, tem toda a competência e a arrogância
que muitas vezes lhe é peculiar. Levar cinco anos
para descobrir que os recursos estão sendo mal aplicados, que não é preciso mais dinheiro, que é preciso
fazer as coisas corretamente!
Sinceramente, Sr. Presidente, isso me deixou
deveras triste e sentindo uma sensação de impotência. Isso porque a nossa Comissão pretende colocar
nas mãos do Governo que está operando essa política – ele mesmo admite que investe 20% do Produto
Interno Bruto e que esses recursos não estão sendo
utilizados corretamente – a definição dos membros
do conselho. São nove: cinco do Governo e quatro da
sociedade A maioria é do Governo, porque são cinco.
Ambos são indicados pelo Presidente da República,
com atribuições que serão regulamentadas pelo Presidente da República. Isso significa que o conselho
vai ser a continuidade disso que assume aqui o nosso
Presidente, a não ser que ele faça uma severa autocrítica a partir dessa declaração e que sua equipe
seja, digamos assim, admoestada para aplicar corretamente os recursos que Sua Excelência diz estar
aplicando na área social.
Há outro aspecto, Sr. Presidente, que eu gostaria de aqui mencionar. Aí, vamos parar de falar na
casa dos outros, que é também a nossa casa, e vamos entrar no “x” da questão, para concluir.
Refiro-me ao relatório apresentado pelo Deputado Roberto Brant. Devo registrar que o Relator teve
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um procedimento democrático no trato das discussões, esforçando-se, com a sua equipe, com a sua
assessoria, com as pessoas que o ajudaram a produzir o relatório, em apresentar uma peça à Comissão
com qualidade técnica. Entretanto, tenho críticas a fazer à qualidade política das propostas, e não são pequenas, porque saímos de uma discussão inicial, em
que o Senador Antonio Carlos Magalhães propunha
um fundo, que ao fim teria como resultado R$8 bilhões para o combate à pobreza, e a Comissão conclui por um instrumento com um outro fundo, diminuindo fontes, em que o resultado, em termos de recursos, cai para R$4 bilhões. Ora, ficamos três meses
debatendo para termos a mesma matriz de proposta,
com apenas um detalhe: a diminuição dos recursos.
Foi isso que aconteceu.
Embora compreenda que há abertura na Comissão para o debate, estamos trabalhando no sentido de apresentar sugestões, porque essa discussão
não se destina apenas a aproveitar o espaço em que
representantes das diversas posições ideológicas
discutem pobreza para marcar uma posição. Não!
Quem visitou a Zona da Mata, os Municípios mais pobres de Alagoas, as regiões de São Paulo, as populações de rua, não tem o direito de marcar posição pura
e simplesmente. Temos de entrar no mérito e apresentar medidas concretas.
Por isso, estamos defendendo a idéia do orçamento social: destacar, dentro do Orçamento, recursos
para investimentos de combate à pobreza, com verbas
vinculadas, que não podem ser remanejadas nem contingenciadas. Que esse conselho tenha uma atribuição
de operar as políticas públicas, mas que não seja uma
indicação, pura e simplesmente, do Presidente. Que
ele seja paritário e que, no seu recorte, os representantes do governo sejam indicados pelo governo e os
representantes da sociedade, pela sociedade. Dá mais
trabalho, mas, para mim, isso é exercitar a democracia
que todos reivindicamos. Que o orçamento social já fique agora no Orçamento para o ano 2000, até porque
há boa vontade do Relator do Orçamento e do PPA.
Pelo menos foi o que manifestou à Comissão o Relator
do Orçamento e a esta Senadora o Relator do PPA:
que há abertura para buscarmos esses recursos.
Um outro aspecto: quando o nosso Relator – e
aí devo reconhecer – coloca como prioridade operar
políticas públicas voltadas para a população de 0 a 14
anos por entender que é um investimento no agora,
mas também no futuro, para não comprometer o futuro dessas crianças e desses jovens, acertadamente
ele faz esse recorte e essa a focalização. No entanto,
o pobre não é apenas o que tem filhos. As pessoas
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que não têm filhos por algum motivo precisam de ajuda e, neste sentido, estamos acrescendo a idéia de
que quem está na linha de indigência, embora não tenha família, deva ser também contemplado.
Há ainda outra questão: a definição de quem teria direito a uma renda de cidadania, proposta pelo
nosso Relator, Deputado Roberto Brant, na forma de
um bônus, não pode ser atribuição do Conselho. Não
pode, porque poderá virar uma forma de direcionamento político em que não tenhamos critérios universais para definir quais são aquelas pessoas que devam ser beneficiadas.
Nesse sentido, concordo inteiramente com o
Senador Eduardo Suplicy: a definição de quais são
aqueles brasileiros e brasileiras que terão direito a
uma renda de cidadania deve ser uma decisão do
Congresso Nacional. Não podemos transferir essa
responsabilidade para o conselho, seja nacional, estadual ou municipal, sob pena de estarmos fazendo
com que os cidadãos brasileiros, ao invés de terem
um meio de cidadania para ter uma certa independência na busca de um trabalho e na construção de
sua vida, possam ser tutelados por aqueles que irão
definir quem tem ou não direito ao benefício.
Sr. Presidente, já concluindo, entendo que esse
benefício deva ser concedido igualmente ao das pessoas que têm deficiências físicas e dos idosos: em se
comprovando a condição de deficiente físico, idoso
ou trabalhador rural, obtém-se a aposentadoria. Do
mesmo modo, em sendo pobre, tipificado por lei, deve
ser possível requerer-se o benefício à renda de cidadania.
De sorte, Sr. Presidente, que a quarta-feira será
um dia decisivo para essa discussão, e fico feliz por
ter trabalhado com parlamentares de diferentes matizes ideológicas, como os Deputados Feu Rosa, Claudio Cajado, Luiza Erundina, Alceu Collares. Durante
todo o tempo, convivi com o batalhador Senador Eduardo Suplicy, visitando os locais. Conheci a experiência do Padre Júlio Lancelotti.
Na minha opinião, o Congresso Nacional deve
uma homenagem àquele homem de Deus, que tem
dedicado a sua vida aos menores, à população de
rua, às crianças aidéticas. Ainda bem que Deus coloca no mundo esses anjos encarnados, materializados, para cuidar daqueles que são esquecidos pelas
políticas públicas e, muitas vezes, pela sociedade.
Muito obrigada, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
SRA. SENADORA MARINA SILVA EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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COMENTÁRIOS PRELIMINARES AO RELATÓRIO FINAL DA
Comissão de Combate À Pobreza

“Comissão mista especial destinada a estudar
as causas estruturais e conjunturais das desigualdades
sociais e apresentar soluções legislativas para erradicar a pobreza e marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”
Brasília, 18 de novembro de 1999
· O Congresso Nacional tem a oportunidade e o compromisso histórico de propor alternativas factíveis e efetivas – de cunho estrutural, mas também de caráter emergencial –, destinadas
ao combate à pobreza;
· O Relatório Final da Comissão Mista de Combate à Pobreza, apresentado pelo Deputado Roberto Brant (PFL – MG),
deveria avançar para um conjunto de medidas concretas, com a
indicação de valores, metas e prazos de execução;
· A criação de um Fundo Constitucional de Combate à Pobreza deve, necessariamente, contemplar – além da indicação
das fontes –, a vinculação desse Fundo a um Programa Nacional
de Combate à Pobreza e ao PPA – Plano Plurianual de Investimentos, de maneira a que o Congresso Nacional disponha de um
instrumento adicional para o acompanhamento da efetiva realização das atividades a serem propostas para o combate à pobreza;
· O Conselho Nacional de Solidariedade – CNS proposto
pelo relator fica aquém das expectativas, visto que a idéia de
“nove membros nomeados pelo Presidente da República” (mesmo considerando a menção feita à presença de “pelo menos quatro representantes da sociedade civil”) nos parece insuficiente, de
um lado por não garantir a representatividade que se pretende
dar a este Conselho e, de outro, por lhe atribuir competências
que devem ser da lei;
· Ainda em relação ao Conselho (CNS), que será responsável pela administração dos recursos do Fundo, merece destaque a determinação de outras atribuições previstas no Relatório:
1) “aprovar o planejamento das ações de combate à pobreza;
2) autorizar a aplicação dos recursos;
3) submeter o orçamento do Fundo ao Congresso Nacional; e
4) definir o universo dos beneficiários".
Nossa posição, em específico quanto a esta última atribuição, é de que se trata de matéria de lei, exigindo seu efetivo detalhamento, para se evitar o uso político dos recursos alocados
no Fundo, que ficarão sob a responsabilidade do CNS.
· Para um Conselho desta natureza, entendemos que o
mesmo deveria:
1) ser paritário e ter sua constituição definida pelo Congresso Nacional, nos termos da lei; e
2) incluir no rol de suas atribuições, a prestação de contas
ao Congresso Nacional, na forma de Relatórios de Atividades
Anuais.

Resumo
Considerando que as medidas indicadas no Relatório são
insuficientes para o efetivo combate à pobreza do País – assinalando a focalização pretendida no Relatório Final – fato que nos
leva a indicar, preliminarmente, as seguintes lacunas graves:
· Dotações orçamentárias: o Relatório (e a
própria PEC que cria o Fundo) não contempla a criação
do “Orçamento Social”, hoje um consenso entre os
membros da Comissão quanto à sua necessidade, visto ser este um procedimento para a efetiva alocação de
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recursos específicos no Combate à Pobreza, numa
nova concepção orçamentária;
· Ausência de progressividade (transferência
de renda):
1) o Relatório não contemplou uma medida efetiva de transferência de renda dos segmentos mais ricos
para os mais pobres; e
2) não indicou, também, a criação de um imposto sobre as grandes fortunas.
· Programa de Renda Mínima:
1. definição do universo dos potenciais beneficiários do Programa, na forma da lei, ampliando o alcance do programa de combate à pobreza, evitando-se
a focalização apenas nos indigentes; ou ainda o
2. estabelecimento de faixa adicional que contemple as famílias de indigentes que não possuam filhos.
· Ações no meio rural:
1. necessidade de indicação de medidas destinadas a implementar o assentamento rural, em terras
desapropriadas por interesse social, de 115 mil famílias
que se encontram à beira das estradas;
2. implementação de um projeto de agroindústria
familiares vinculadas aos assentamentos rurais.
· Linhas de financiamento: ação específica no
segmento do microcrédito, com recursos destinados
aos micro empreendedores urbanos e aos pequenos
produtores rurais; e
· PPA – 2000/2003: necessidade do vínculo das
ações propostas ao PPA, particularmente ao Programa
Nacional de Combate à Pobreza.

Durante o discurso da Sra. Marina Silva, o Sr. Roberto Requião, deixa a cadeira
da presidência que e ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PSDB – RR. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ontem, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, deu prosseguimento, com uma audiência pública, à discussão de duas emendas constitucionais
que estão tramitando nesta Casa: uma, de minha
autoria, de 26 de março de 1996, reapresentada em
24 de março de 1999, que tem agora o número 18,
e uma outra, do Senador José Roberto Arruda, de
n° 19, que trata do mesmo assunto.
E qual é esse assunto? É um assunto que, por
sua extrema relevância e importância, está na pauta
de discussões do Congresso brasileiro. Trata-se da
discussão acerca da imputabilidade dos menores de
18 anos. Apresentei essa PEC em 1996, porque entendia – como entendo – ser de fundamental importância discutir a escalada de violência que tem engolfado os jovens e as crianças do nosso País.
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Ao apresentar a PEC, discordando de outras propostas que estão tramitando, propus a redução da idade de imputabilidade para os 16 anos apenas quando
cometidos alguns crimes: crimes contra a vida, contra
o patrimônio – quando cometidos com violência e grave ameaça à pessoa – e tráfico de drogas.
E por que isso, Sr. Presidente? Porque os dados demonstram que, nos últimos anos, cresceu o
número de crianças e jovens do nosso País que se
tornaram vítimas do crime organizado. Eles passaram a ser cooptados pelos chefes do tráfico como
forma de fugirem os mesmos chefes da punição pelos crimes que cometem.
Os dados demonstram que a cada dia utilizam-se mais jovens no tráfico de drogas, inclusive
nas escolas. Os dados demonstram também que,
cada vez mais, jovens são utilizados como matadores – são, inclusive, responsáveis por chacinas –,
tendo em vista a impossibilidade de sofrerem punição mais rigorosa, na forma da lei.
Participou da discussão de ontem o Senador
José Roberto Arruda, autor de outra emenda que
trata dessa questão. Infelizmente, não pude estar
presente, porque, como relator do Orçamento, estava participando de uma discussão no Ministério do
Planejamento, fechando entendimentos para votarmos, ainda este ano, a proposta orçamentária do
Governo Federal.
A discussão foi bastante profícua: demonstraram, o Relator das PECs, que estão tramitando em
conjunto, Senador Amir Lando; o Professor Licínio
Leal Barbosa, da Universidade Federal de Goiás; o
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco
de Assis Toledo; a Jornalista Valéria Velasco, e outras pessoas, que esse importante tema está na ordem do dia e que a grande massa da opinião pública quer uma saída para o que acontece hoje. Não
é possível manter a impunidade nos níveis em que
se encontra.
O assunto é extremamente polêmico. Haverá
os que dirão que só irão para a cadeia os jovens pobres. Mas, de qualquer maneira, é preciso discutir
essa questão para se dar um basta à situação de violência na qual o jovem agressor é também uma vítima – ocorre aquilo que mencionei anteriormente: o
jovem está sendo arregimentado; o jovem, hoje, é
buscado pelas gangues, pelos traficantes, porque
tem uma situação de imputabilidade diferenciada da
do restante dos brasileiros.
Espero que o Senador Amir Lando tenha o
condão de ampliar essa discussão. Que possa S.
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Exª promover o confronto de opiniões entre os segmentos que são contrários e os segmentos que são
a favor; que possa levar em conta o clamor da opinião pública, que, hoje, na sua grande maioria, quer
um tipo de punição. Precisamos também buscar caminhos para que não ocorra com o jovem infrator o
que ocorre hoje nas Febems brasileiras. Esse é um
fato grave, de cuja discussão o Poder Político não
pode se afastar, Sr. Presidente.
Registro, portanto, com satisfação, o debate de
ontem e o competente trabalho que está sendo feito
pelo Senador Amir Lando, de buscar compatibilizar as
idéias, ampliar a discussão e efetivamente dar condições para que a sociedade brasileira discuta e aprove
uma legislação contemporânea.
É bom lembrar que muitos países reduziram a
idade de imputabilidade. Na França, a imputabilidade
começa a partir dos 13 anos; na Itália, aos 14 anos; na
Inglaterra, aos 10 anos. Portanto, vemos que países
avançados, onde a violência também tem se ampliado, já estão tomando as suas providências. É claro
que o modelo brasileiro é diferente do modelo desses
países, mas não custa levar em conta experiências no
debate que queremos promover.
Para finalizar, Sr. Presidente, quero também registrar uma questão local, do meu Estado. Trata-se
de correspondência que recebi da Associação das
Micro e Pequenas Empresas de Roraima, Amer, encaminhando carta que foi entregue ao Governador
do Estado, Sr. Neudo Campos. A Associação dos Microempresários do Estado reclama da falta de segurança, do arrocho fiscal e da falta de pagamento que
grassa hoje no Estado, quebrando muitas empresas.
Lerei apenas alguns trechos da carta e pedirei
que a mesma seja dada como lida.
Senhor Governador:
Não é possível mais segurar o grito de
alerta. A angústia, o sofrimento e o medo
nos empurraram para as ruas. O que eram
sussurros ouvidos e ditos em nossas reuniões, igrejas, estabelecimentos e residências não pode mais ser contido.
(...)
A violência que se abate sobre o Estado não tem precedente na história local. Somos uma sociedade pequena, pouco complexa e com baixo nível de cidadania. Os
roubos, assaltos, estupros e assassinatos
que se repetem com assiduidade macabra
fazem Roraima parecer um teatro de guerra
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civil. Estamos todos vivendo sob a impressão de que imediatamente será a nossa
vez.
O pior disso tudo é que não enxergamos uma réstia de luz no final do túnel que
nos anime a esperar o fim do pesadelo. Ele
parece infindável. É desesperador ver o
quadro geral de violência avançar sobre todos nós e verificar a impotência e mesmo o
descaso do Estado no cumprir de suas finalidades constitucionais.
Enquanto dá show de inapetência no
cumprimento de suas funções essenciais, o
Estado, em todas as suas dimensões, confisca de forma avassaladora a riqueza nacional que deveria ser, por primazia, da sociedade que trabalha e produz. Em resposta
aos péssimos serviços públicos que presta,
alheio aos reclames populares, prefere o
Estado espalhar fiscais para aumentar ainda
mais a arrecadação de impostos, cuja destinação de boa parte, segundo o que divulga
a imprensa, não beneficia a comunidade.
(...)
Os homens e mulheres que trabalham
e estudam em Roraima exigem ações concretas e de imediato contra a violência. Os
fornecedores exigem que o Governo acabe
com os privilégios e pague os seus débitos
aos fornecedores, independente de que estes participem, ou não, do círculo íntimo familiar, empresarial, de compadria ou de interesse político.
Homens e mulheres, de todas as idades, deste Estado, esperam que os poderes
públicos, entre os quais a Justiça, o Ministério Público e o Tribunal de Contas estaduais, se unam para que Roraima seja transformada numa sociedade sã e que respeite a
coisa pública como propriedade de todos e
não de meia dúzia de privilegiados.
Finalmente, todos nós que estamos
nas ruas concitamos as instituições da sociedade civil, sejam de representação patronal, de trabalhadores, profissionais, políticas
ou de outra natureza, a exercerem seus papéis com raça e coragem, extirpando do
meio aqueles que usam essas instituições
como biombo para proteger interesses pessoais. Só uma sociedade organizada e atuante é capaz de elevar o nível de cidadania
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plenário, tivemos o depoimento do Ministro Rafael
Greca sobre o escândalo dos bingos e a abertura da
legislação brasileira para as máquinas de jogo de
azar, os caça-níqueis.
O Senador Pedro Simon, pelo que diz a imprensa hoje, achou o Ministro interessante. A Constituição, no seu art. 5º, garante ao Ministro a possibilidade
de ser interessante. O Painel da Folha de S. Paulo
revela que o Presidente da República, pessoalmente,
dedicou-se a montar, com a sua base de apoio, um
escudo de proteção ao Ministro. Não tenho nenhuma
dúvida de que há uma ligação intensa entre o Presidente da República, o Ministro e as máquinas caça-níqueis no Brasil.
Já o Presidente do PFL, o Senador Jorge Bornhausen, tenta desqualificar as denúncias dizendo
que elas se originaram numa carta anônima.
Não é verdade, as denúncias originaram-se de
uma escuta telefônica, feita pela Justiça italiana, das
conversas de alguns capos da máfia de Palermo, da
máfia italiana propriamente dita. Essas escutas revelaram que a máfia italiana estava desenvolvendo, no
Brasil, a chamada “Operação São Paulo”, uma grande operação de lavagem de dinheiro do narcotráfico.
O Ministro Rafael Greca comportou-se como
um orador de formatura ginasiana, recitando algumas
poesias e fugindo, sistematicamente, das respostas
às perguntas que lhe foram feitas.
O Senador Romero Jucá, orador que me antecedeu, discorria sobre a necessidade de reduzirmos
a idade para a responsabilização penal das nossas
crianças para 16 anos. Quantos anos tem o Ministro
Rafael Greca? Quantos anos têm os malandros do
DNER responsáveis pelo escândalo do Ministério dos
Transportes?
Parece que, reunida do ponto de vista corporativo e partidário, esta Casa realizou, ontem, um ato de
complacência com a corrupção. Ela foi suave, ela foi
leniente com o Ministro Rafael Greca, que tenta jogar
a responsabilidade completa da ação criminosa do
seu Ministério sobre o Sr. Manoel Tubino,
ex-Presidente do Indesp.
Mente sistematicamente, afirmando que o Sr.
Tubino lhe foi indicado pelo jornalista Juca Kfouri, que
hoje, na Folha de S. Paulo, confirma que realmente o
Ministro Rafael Greca telefonou a ele dando o nome
de três pessoas, que lhe haviam sido indicadas, e pedindo referências. Mas diz ainda que o Ministro Rafael
Greca, naquele momento, informou-lhe que o Sr. Tubino tinha sido indicado pelo Vice-Presidente da República, Marco Maciel. Mais uma mentira do Ministro
que se dilui.
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A tentativa do Senador Jorge Bornhausen de
desqualificar a denúncia é rigorosamente absurda.
Ela não se origina de uma carta anônima, mas, como
eu disse, das informações do Ministério Público italiano. E a informação que eu passei ao Presidente da
República está muito longe de ser anônima. Simplesmente não revelei o nome do meu informante para
que ele não fosse assassinado pelas máfias e pelo
esquema da contravenção, da criminalidade, do narcotráfico e do jogo do bingo em São Paulo. É uma
pessoa que conheço e a denúncia é extremamente
concreta. Quando repassei essa denúncia, assinei o
meu nome. Portanto, a informação do Senador Bornhausen de que a denúncia foi anônima é leviana,
porque eu não sou anônimo e subscrevi, como cidadão e Senador da República, a denúncia que fiz.
O Ministro Rafael Greca foi poupado no Senado,
até pelo formato da audiência a que se submeteu,
que abre um espaço extraordinariamente reduzido
para um interrogatório por parte dos Senadores. Mas
tenho em mãos uma entrevista do Ministro Rafael
Greca de Macedo no programa “Grito da Cidade”, da
TV Bandeirantes, que tem como apresentador o Sr.
Fabrício Binder.
Nessa entrevista, o Ministro Rafael Greca atribui, com a máxima clareza, a responsabilidade pela
abertura do bingo, no Brasil, ao Senhor Fernando
Henrique Cardoso, Presidente da República. Aqui, no
Senado, o Ministro atribuiu ao Sr. Tubino,
ex-Presidente do Indesp, que ele diz ter sido indicado
pelo Vice-Presidente, Marco Maciel. No entanto, na
entrevista que deu à TV Bandeirantes, em Curitiba,
ele atribui a responsabilidade ao Presidente da República. Com toda a clareza, ele afirma que o Presidente
da República foi responsável pela abertura do bingo.
E tem alguma coerência essa afirmação, porque
antes de o Sr. Rafael Greca ser Ministro, o Presidente
da República assinou um decreto dúbio, em 1998; e a
Portaria nº 104, do Presidente do Indesp, é anterior à
Portaria nº 23, do Sr. Rafael Greca, que escancara o
jogo no Brasil, mas é de uma época em que o Sr. Rafael Greca ainda não era Ministro do Esporte e do Turismo.
O que diz o Sr. Rafael Greca? Que “no dia 13 de
agosto de 1999, quando ficou pronto o meu pacote de
medidas moralizadoras” – diz ele – “entrei no Palácio
do Planalto para pedir ao Presidente da República
para fazer essas medidas, que agora, graças a Deus”
– diz o nosso Ministro –, “já são lei. E quando mostrei
ao nosso Presidente que ele tinha sido induzido em
erro, pela contradição legal de que isto provocava nos
procuradores de Justiça uma justa indignação, é que
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eu comecei a ser denunciado. Eu fiz o Presidente assinar a medida provisória de 25 de outubro passado,
que proíbe uma mesma firma”.
Então, o Ministro assegura que o Presidente tinha sido induzido em erro. Ele atribui ao Sr. Manoel
Tubino a responsabilidade por tudo o que aconteceu
no seu período e atribui ao Presidente da República –
induzido em erro, ele não diz por quem – a responsabilidade da abertura do espaço para os caça-níqueis
no País.
Mas vamos em frente. Como ocorreu a entrada
do jogo eletrônico no País? Tudo começou com a Lei
Zico, onde o Deputado Onaireves Moura introduziu o
termo bingo ou similares. Foi a primeira janela. O
Pelé, ao assumir o Ministério dos Esportes, indignado
com o bingo e similares, enviou uma lei de regulamentação, a famosa Lei Pelé, que excluía de forma
absoluta os bingos. No entanto, novamente, o Deputado Onaireves Moura introduziu o bingo, mas a Lei
Pelé proibiu a máquina caça-níquel de forma cabal.
No entanto, o Presidente da República, segundo o Ministro Rafael Greca, induzido em erro, não se sabe
por quem, em 1988, introduziu, por meio de um decreto, a possibilidade das máquinas caça-níqueis serem novamente empregadas no Brasil.
O Ministro Rafael Greca diz que o Presidente foi
induzido em erro, mas não diz por quem. Talvez em
função desses erros, tivesse o Presidente da República tido tanto interesse, como nos diz a Folha de
S.Paulo no seu informe de hoje, em proteger o Ministro Rafael Greca com uma ação direta no plenário do
Senado Federal.
No entanto, o que realmente abre de forma definitiva o jogo no Brasil é a Portaria nº 23, assinada pelo
Sr. Manoel Tubino, do Indesp, durante o período em
que o Sr. Rafael Greca é Ministro do Esporte e do Turismo. E ela abre de forma clara a possibilidade da implantação do jogo eletrônico e das máquinas caça-níqueis, por meio de uma novatio legis, através
de uma reinterpretação da Lei Pelé, que estabelecia a
proibição.
Como é que chegamos ao fio da meada desse
processo inteiro? Referi-me à escuta do Ministério
Público italiano dos telefonemas entre o Sr. Lauricelle
e os operadores da máfia no Brasil: o Sr. Alejandro
Ortiz, um outro cidadão chamado François e o famoso bicheiro de São Paulo chamado Ivo Noal. O Ministério Público italiano revelou ao Ministério Público
brasileiro que essa operação da máfia chamava-se
Operação São Paulo e se suportava em três empresas: Betatronic, Bingomatic e Nevada. As três firmas
diferentes, com sócios comuns, estavam instaladas
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no mesmo endereço em São Paulo – a Betatronic, ligada diretamente ao Sr. Lauricelle, preso na Itália, um
dos principais chefes da máfia italiana; a Bingomatic,
tendo como sócio o Sr. Alejandro Ortiz.
Como é que essa gente entra nesse processo?
Quero deixar bem clara a minha posição, porque venho acompanhando o fato com cuidado. O meu informante me revela que, quando o Ministro Rafael Greca
assumiu o Ministério do Esporte e Turismo, ele colocou um grupo de paranaenses no Ministério. Ontem,
no Senado, o Ministro afirmou que havia feito um ministério nacional. Eu, como paranaense, até gosto e
me regozijo com o fato de termos paranaenses na administração pública federal. Mas o Ministério, ao contrário do que disse o Ministro, foi montado integralmente com paranaenses. Vejamos: Tereza Castro,
Secretária-Executiva, Paraná; Rosane Teixeira Padilha da Silva Freitas, Assessora Especial, Paraná, esposa do Buffara; Mauro José Magna Bosco, Assessor
Especial, Paraná; Pedro Vieira, Paraná; Susana Dieckamann Geolas, Assessora Especial, Paraná; Almir
Carlos Bornancin, Paraná; Lincoln Paulo Martins Moreira, Paraná; Liete da Rocha Blume, Paraná; Carmem Lúcia Meira de Mesquita, Paraná; Liana Vallicelli, Assessora Especial, Paraná; Laís Helena de Vasconcelos Ribeiro, Consultoria Jurídica, esposa de
Marcus Vinícius Costa Ribeiro Gonçalves, supervisor
de uma firma chamada Poliedro, contratada pelo Ministério; Tupy Barreto Júnior, Paraná; Luís Antônio
Buffara, Paraná; José Clodomiro Russomano, Coordenador Geral, ligado ao escândalo do bingo, Paraná;
Alexandre Teixeira, Paraná, e Cássia Coutinho, ligada
aos projetos do BID no Paraná.
Além desses paranaenses, há outros que foram
nomeados para a Conab, na época em que esse órgão era dirigida pelo Sr. Eugênio Stefanelo: André Roberto Manfredini e o Sr. Paulo Araújo. O André Roberto Manfredini é advogado paranaense.
Como é que o esquema de desenrolou? Tenho
para mim que a denúncia que o Ministro faz da responsabilidade do Presidente da República é clara.
Induzido em erro, como diz o Ministro, ou por sponte
propria, o Presidente Fernando Henrique Cardoso
estava abrindo o jogo no Brasil. Havia um esquema
montado para, através de modificações por meio de
decretos ou portarias, as portas para os caça-níqueis
serem escancaradas no País.
Quando o Ministro assumiu, o fez com a colaboração do Sr. Sérgio Buffara de Freitas, irmão do Sr.
Luís Antônio Buffara de Freitas, ex-tesoureiro de campanha do Ministro, no Paraná. O Sr. Sérgio Buffara,
coordenador de campanha do Deputado Abelardo
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Lupion, do PFL do Paraná, tinha sido sócio do Pelé e
estava perfeitamente interado dos interesses do jogo
organizado no País. O Sr. Paulo Araújo, que trabalhava na Conab e passou a ser o assessor especial do
Ministro Rafael Greca para os fins da abertura da legislação, tem a sua esposa, Mercedes, também no
gabinete do Deputado Federal Abelardo Lupion.
Esse pessoal entrou no Ministério, bateu na
mesa e disse o seguinte: “Estão abrindo o jogo no
Brasil. Agora o Ministro é nosso e vamos tomar conta
do esquema”. Passaram, então, a contatar bingueiros, bicheiros e o pessoal da máfia em São Paulo.
Hospedados no Hotel Pathernon, passaram a cobrar,
por licença para a instalação de um bingo provisório,
US$15 mil: US$7,5 mil antecipado e US$7,5 mil quando a licença era concedida. Cobraram dos maquinistas dessas empresas ligadas à máfia internacional
US$150 mil por maquinista, para o fim específico de
participarem da redação de uma próxima medida provisória que seria assinada pelo Presidente da República.
Nesse momento, o Ministro Rafael Greca, diz
não ter conhecimento de nada disso, passa a fazer o
discurso da necessidade de o jogo ser regulamentado no Brasil. Regulamentado por quê? Dizia-nos o Ministro que o jogo já fazia parte da tradição brasileira,
que o número de máquinas já passava de 100 mil,
que a utilização dos caça-níqueis era inevitável e que
cabia ao governo ceder a esse fato social e regulamentá-lo.
A medida provisória foi redigida com a participação da máfia italiana, da máfia espanhola, dos bingueiros e dos bicheiros, e foi entregue no dia 25 de
agosto à Casa Civil da Presidência da República. O
Presidente Fernando Henrique, que, segundo o Ministro Rafael Greca, anteriormente havia sido induzido em erro – e ele não dizia por quem – estava novamente sendo induzido em erro pelo Ministro ou jogava
junto com o Ministro uma suspeita extraordinariamente consistente, dada a energia com que a base do Governo tentou defender o Ministro Rafael Greca no plenário do Senado. Foi reforçado esse argumento com
o informe da Folha de S.Paulo hoje do empenho pessoal do Presidente da República em montar uma cadeia de proteção em torno do Ministro Rafael Greca.
A medida provisória foi escrita e abria definitivamente o jogo no País, ela vinha na linha da Portaria nº
23 do Indesp, permitindo, de forma ampla e irrestrita,
a utilização das máquinas caça-níqueis. Não poderia
ser de outra forma, porque essa medida provisória
entregue pelo Ministro à Casa Civil tinha sido redigida
pela máfia italiana.
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O Ministro, no plenário, alega não ter nenhuma
idéia do que acontecia no seu Ministério, e a Folha de
S.Paulo, hoje, em um editorial extraordinariamente
interessante, levanta a hipótese de o Ministro ser absolutamente incompetente e irresponsável, porque,
afinal de contas, o seu Ministério é muito pequeno,
que muito pouca coisa tem além do Indesp.
O Ministro diz não ter responsabilidade alguma
nesse processo. Mas quero aproveitar um levantamento de informações feito pela assessoria do PT
que tenho em mãos neste momento e que chama a
atenção para o Decreto-lei nº 200, de 1967, que estabelece que todo e qualquer órgão da administração
federal, direta ou indireta, está sujeito à supervisão do
Ministro de Estado competente. O administrador público, ao contrário do administrador particular, age
tanto no campo da legalidade quanto no campo da licitude, ou seja, pode fazer tudo que a lei não proíbe.
Só tem como campo de atuação aquilo que está determinado pela lei. Daí que, como Ministro de Estado,
o Sr. Rafael Greca deveria ter procurado saber em
que consistia e como deveria ser feita a supervisão
ministerial das autarquias ligadas a sua Pasta.
A supervisão consiste – conforme o Decreto-lei
nº 200, de 1967 – no seguinte:
“1) Assegurar a observância da legislação federal;
2) Promover a execução dos programas do Governo;
3) Fazer observar os princípios do planejamento, coordenação, descentralização, delegação de
competência, controle;
4) coordenar as atividades dos órgãos supervisionados e harmonizar a sua atuação com os demais
Ministérios;
5) Avaliar o comportamento administrativo dos
órgãos supervisionados e diligenciar no sentido de
que estejam confiados a dirigentes capacitados;
6) Proteger a Administração dos órgãos supervisionados contra interferências e pressões ilegítimas;
7) Fiscalizar a aplicação e utilização de dinheiro,
valores e bens públicos;
8) Transmitir ao Tribunal de Contas informes relativos à administração financeira patrimonial dos órgãos do Ministério, dentre outras atribuições. “
É evidente que temos apenas duas hipóteses:
ou o Sr. Ministro Rafael Greca estava profundamente
ligado a essa operação de liberação do jogo, fazendo
caixa de campanha, o que me parece lógico, o que se
coaduna com os depoimentos feitos na Polícia Federal e no Ministério Público; ou S. Exª é rigorosa e absolutamente incompetente. Não é o caso. Nós vimos
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no depoimento que pelo menos uma cultura ginasiana o Ministro tem. No depoimento que fez no Senado
da República só faltou declamar o clássico “Ouvir
Estrelas” de Olavo Brás Martins dos Guimarães Bilac.
Recheou as suas intervenções com frases feitas e absolutamente não pertinentes ao questionamento a
que era submetido. Teve o apoio irracional da Bancada de sustentação do Governo Federal, o que considero um equívoco absoluto. A função de um Senador
não é defender um determinado indivíduo ministro
por ser do seu partido. Partido não é quadrilha. A participação partidária é importante, mas os criminosos,
estando no partido a que pertençamos, não são menos criminosos por isso.
Quando fui Relator da CPI dos Precatórios, bati
duro no meu Partido, o PMDB; fui duríssimo com o
Governador de Alagoas, Divaldo Suruagy, fui duríssimo com o Governador de Santa Catarina, companheiro também do PMDB. Não distingui pela cor partidária a responsabilidade dos participantes do escândalo do bingo. Mas ao que assisti aqui no Senado foi
completamente diferente. Alguns Senadores saudaram com alegria o desempenho do Ministro, riam às
bandeiras despregadas quando ele sugeria se alimentar com uma pizza feita com o suor dos italianos
e temperada com orégano e manjericão.
Na verdade, ele estava a agradecer pela pizza
que o Senado Federal preparava para que fosse a
conclusão do seu interrogatório. No entanto, Srs. Senadores, não vai ser assim. Se o Senado da República se macula com a complacência ao tempo em que
pretende responsabilizar crianças, reduzindo a responsabilidade legal a 16 anos, e estabelece a impunidade
absoluta, inimputabilidade e irresponsabilidade de
membros dos Partidos da Base do Governo, o Ministério Público Federal não caminhará nesse sentido.
As declarações dos Senadores à imprensa foram interessantíssimas hoje. O Presidente do Senado
disse: “O Ministro saiu-se muito bem, no entanto,
essa situação não acaba agora, porque as disputas
provinciais não acabam”, tentando desqualificar uma
investigação iniciada pelo Ministério Público Federal
como uma investigação provincial. Não é assim. A
máfia está agindo no mundo inteiro. Não há interesse
provinciano nisso; há o interesse claro da defesa do
Brasil, há o interesse claro por parte dos Senadores
do Paraná em resguardar o País da invasão do narcotráfico, do jogo organizado e das máfias. As máfias
que influenciaram o Presidente da República, que,
segundo o Ministro Rafael Greca, induziram o Presidente da República em erro. Quem induziu o Ministro
Rafael Greca em erro quando apresentou uma medi-
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da provisória, em 25 de agosto, à Casa Civil, para ser
assinada pelo Presidente da República e redigida pelas máfias?
Mas, no Senado da República, os Senadores da
Base governista, Senadora Marina Silva, riam das piadas e dos chistes do Ministro Rafael Greca, como se
não estivéssemos diante de uma das coisas mais sérias já ocorridas na administração pública brasileira:
as máfias redigindo medidas provisórias a serem assinadas pelo Presidente da República e o Presidente
da República dando guarida ao Ministro do absurdo,
ao Ministro do jogo e, segundo a Folha de S. Paulo,
organizando a sua defesa no plenário do Senado!
O que significa isso tudo? O Ministro mentiu sistematicamente, fugiu das respostas, ameaçou este
Senador com processos no Paraná para valer-se do
antagonismo duro que tenho por parte do Judiciário
do Paraná, porque me neguei, em determinado momento, a conceder aumentos indevidos de salário aos
juízes paranaenses. Nunca fui perdoado por isso.
Mas o fato não termina aí. Vamos continuar levantando os dados. Não vamos aceitar a desqualificação pela Presidência do PFL, feita por intermédio do
Senador Jorge Bornhausen. Não há denúncia anônima. Assumi essas denúncias. Conheço a pessoa que
me passou as informações. O que queria o Senador
Jorge Bornhausen? Que eu desse o nome do personagem para acontecesse o mesmo que ocorreu com
o juiz de Mato Grosso, rapidamente assassinado pela
máfia italiana e pelo narcotráfico brasileiro?
Não aceito a desqualificação. Vamos prosseguir
nessas investigações. O Ministro Rafael Greca assegurou que o Presidente da República foi induzido ao
erro, numa entrevista concedida à TV Bandeirantes
do Paraná. Induzido por quem na primeira vez? Porque, na segunda, estava sendo induzido pelo próprio
Ministro, que fazia dessa brincadeira de liberação do
jogo, da maneira leviana e irresponsável com que procede, um caixa para uma provável e futura campanha
– não sem bem para quê!
Mas o Senado parece que desistiu de enfrentar
as grandes questões. O nosso campeão, Pedro Simon, declara a um jornal que o Ministro foi bem e o
considera uma figura interessante.
O Senado e o Congresso Nacional punem pequenos personagens de grandes escândalos. Mas os
escândalos que corroem e apodrecem as entranhas
do Governo Federal estão sendo manipulados, estão
sendo escondidos e estão sendo objeto de um processo de conciliação, de complacência e de autocom-
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placência com a corrupção. É preciso que se ponha
um fim nisso.
O riso alegre de muitos Senadores diante dos
trejeitos e gracejos do trêfego Ministro do Esporte e
Turismo não foram seguramente acompanhados pelos espectadores da TV Senado e não foram aplaudidos pela opinião pública brasileira. É preciso que se
tenha mais seriedade no trato desses escândalos.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Concedo a palavra ao nobre Senador Mozarildo Cavalcante.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta
semana, foi concluído, na Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, o seminário intitulado:
Amazônia, Patrimônio Ameaçado?
Tivemos a oportunidade de ouvir várias personalidades a respeito, entre elas Ministros de Estado e outras pessoas conhecedoras da Amazônia. No final, nos
fizemos algumas perguntas e constatamos outras.
Primeiro, a grande constatação – na verdade,
dito pelos próprios Ministros, pelos próprios representantes de órgãos federais importantes para a Amazônia, como a Sudam: existe uma total descoordenação
das ações dos diversos órgãos federais na região;
existe, eu diria, uma total ausência de plano de desenvolvimento. Órgãos que têm atividades semelhantes se entrechocam e se contradizem na operação do
que deveriam ser atividades para desenvolver a imensa região amazônica.
E a indagação, no meu entender, que era tema
do próprio seminário, continua. A Amazônia é um patrimônio ameaçado? Pelo que pudemos constatar, a
Amazônia não é mais um patrimônio ameaçado; é
um patrimônio em plena conquista, em plena usurpação por parte dos organismos internacionais – aí
incluídos os grandes países, o chamado G-7 e muitas ONGs.
Causou-me espanto receber a informação da
própria Funai de que, entre 1997 e 1999, 41 ONGs,
das quais 38 estrangeiras, atuaram especificamente
nas áreas indígenas.
Então, chegamos à conclusão de que, em primeiro lugar, precisa haver um plano de desenvolvimento para a Amazônia dentro da feição moderna do
se quer como desenvolvimento para aquela região; e,
principalmente, compatibilizar as ações dos diversos
órgãos na região.
É inacreditável, por exemplo, que o Incra, um órgão encarregado da colonização e da reforma agrá-
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ria, faça estudos, faça assentamentos de colonos, na
maioria das vezes vindos do Nordeste; colonos com
famílias imensas, que recebem lotes do Governo Federal e, portanto, são assentados em vicinais distantes das sedes do município para, em seguida, vir o
Ibama e multar esse mesmo colono, porque ele derruba uma parte da mata localizada no seu lote para
plantar e subsistir com a sua família. Não há, também
por parte dos órgãos de fomento, qualquer tipo de financiamento efetivo que dê a esses colonos qualquer
tipo de avanço tecnológico para que evitem as queimadas e as derrubadas.
Agora mesmo li em um artigo que o Ibama está
fazendo um trabalho, principalmente no Estado de
Roraima e em outros Estados da Amazônia, no sentido de ensinar os colonos como devem queimar, que
quantidade queimar e como trabalhar.
Na verdade, é conversando com esses colonos
que sentimos a indignação. Em Roraima, por exemplo, há muitos colonos que vieram do Maranhão. São
pessoas pobres, trabalhadoras e que foram para lá
com a esperança de melhorar de vida, de darem às
suas famílias um amanhã melhor. Hoje estão em
completo abandono e com total desesperança, porque não existe, por parte do Governo Federal, responsável por esses assentamentos, qualquer tipo de
incentivo.
Houve uma iniciativa da Senadora Marina Silva, à qual apresentei uma emenda apenas para corrigir a tabela com relação a um fundo para se criar
recursos necessários para compensar os Estados
que têm reservas de conservação da natureza ou
reservas indígenas. E o que vimos? A não aprovação dessa matéria, porque muitos Senadores das
regiões mais ricas – como o Sul e Sudeste – não
querem abrir mão de 1% do FPE em favor da conservação da Amazônia, em favor de investimentos
destinados ao tão decantado desenvolvimento sustentado. Vimos, justamente nesta Casa, ser cassada essa iniciativa.
Realmente os projetos não prosperam no Legislativo porque, por mais que apresentemos propostas, por mais que tenhamos idéias e por mais
que lutemos, existe a deliberada ação do Governo
Federal em não se preocupar com um plano organizado e discutido com aqueles Estados.
Ouvi o Presidente da Sudam dizer que isso
ocorre em função da falta de planejamento dos governos locais, querendo tirar a culpa do Governo Federal
e passá-la aos governos estaduais e municipais. Isso
evidencia, por exemplo – talvez até perdoável, porque o Superintendente assumiu há poucos dias – o
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seu desconhecimento em relação à uma recente reunião dos Governadores da Amazônia Ocidental, representado pelos Governadores do Acre, de Rondônia, do Amazonas e de Roraima, que apresentaram
uma proposta integrada, portanto abrangendo todos
os projetos prioritários para a Região, onde produziu-se um documento que foi encaminhado ao Presidente da República. E o Superintendente da Sudam,
órgão encarregado do planejamento e fomento desse
desenvolvimento, desconhece esse documento, ao
dizer que “por parte dos governadores e prefeitos não
existe uma organização e planejamento”.
Na verdade, isso precisa ser visto. Hoje, por
exemplo, disseram que o Estado do Roraima, nos últimos anos, tem aumentado sobremodo a questão da
pobreza e da indigência. É muito fácil explicar isso. Ao
mesmo tempo foi publicado na revista Veja que o
Estado de Roraima, atualmente, é o campeão em migração interna na Região Norte, além da de outras regiões do País, como o Nordeste.
E por que migram? Migram porque não têm outra opção; migram em busca de uma vida melhor.
Evidentemente que o Estado, além de ser o de
menor condição financeira, está, hoje, praticamente
engessado, tendo em vista ter mais de 54% de suas
áreas demarcadas e pretendidas pela Funai e uma
outra faixa de preservação ambiental, restando efetivamente para o Estado algo em torno de 12% do total
de sua área.
Portanto, Sr. Presidente, igualmente à Senadora
Marina Silva – e ouvi ainda há pouco S. Exª se reportando à Comissão de Erradicação da Pobreza, justamente pleiteando e afirmando que não devemos ficar apenas nos relatórios e nas propostas – acredito
que esse seminário teve méritos, e que também
deve ter desdobramentos. É preciso que, de alguma
forma, mostremos ao Governo Federal que não é
mais possível essa imensa região brasileira continuar abandonada, apenas lembrada no que tange à
questão, digamos, mais internacionalista do que nacionalista; mais para inglês ver do que para que os
povos que lá vivem possam efetivamente esperar
melhores dias.
Sr. Presidente, quero também registrar o apelo
que fiz ao Ministro da Justiça para que, no ano que
vem, quando comemoramos 500 do descobrimento
do Brasil, homenageemos os índios, primeiros moradores do Brasil, nomeando para presidente da Funai
um índio, porque ninguém melhor do que eles para falarem por eles. E saibam V. Exªs que temos índios capazes, inclusive com formação superior, advogados,
antropólogos, que podem perfeitamente conduzir os
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destinos do órgão que tem a missão de defendê-los e
ampará-los.
Muito obrigado

Durante o discurso do Sr. Mozarildo
Cavalcanti, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência que e ocupada pelo Sr. Moreira Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, chamo a atenção do Governo para um problema extremamente grave criado pelo próprio Governo na Região Norte do Brasil.
Há cerca de 15 anos, o Governo decidiu, através do INCRA, construir uma usina de produção de
álcool e de açúcar no Estado do Pará, exatamente na
Rodovia Transamazônica, às margens do Município
de Medicilândia.
O Governo estimulou a presença de produtores
rurais, que tinham pequenos lotes em torno de 20 alqueires, 100 hectares aproximadamente, fazendo o
plantio de cana.
Essa usina foi um investimento interessante, e,
como era em uma região de acesso extremamente difícil, era válido que o Governo tomasse a iniciativa e fizesse o investimento.
Os produtores trabalharam; produziram cana; a
usina veio a funcionar, e, alguns anos depois, o Governo decidiu, de maneira acertada, passar a usina
para a mão da iniciativa privada.
Um cidadão do Nordeste comprou a usina do
Incra e, com o intuito e a esperteza que existe hoje
nos meios empresariais e advocatícios, que entendem muito de leis, valendo-se inclusive de setores
corruptos do Judiciário, o cidadão entrou nesse esquema com o objetivo de ganhar dinheiro fácil e não
de fazer a usina produzir. Esse cidadão adquiriu a
propriedade da usina, tomou conta dos equipamentos e os transferiu para sua região de origem, levando-a praticamente à falência, provocando, com
isso, um grande prejuízo aos produtores rurais da
região.
O Incra, pressionado pelos próprios produtores,
vendo que o empresário não tinha boas intenções,
pois já havia dilapidado grande parte do patrimônio
da usina e levado para a sua região de origem, tomou
de volta a usina deste cidadão e assumiu a sua direção e a sua administração.
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Esse cidadão – que considero mais um bandido
do que um cidadão – ainda teve a petulância de entrar
na Justiça – e a Justiça, lamentavelmente, facilita muito esse tipo de coisa em nosso País – pedindo uma indenização do Governo pela atitude do INCRA de
ter-lhe tomado a usina. Essa questão tramita há cerca
de oito anos, sem que o Judiciário decida sobre a matéria.
O Incra assumiu, então, a direção da usina. Colocou lá uma meia dúzia de funcionários do seu quadro – funcionários corruptos – que, ao longo de seis
anos, acabaram de destruir a usina. Saíram de lá ricos, milionários, porque roubaram todos os recursos
da usina. Essas pessoas são funcionários e
ex-funcionários do Incra que cobravam ICMS indevido dos produtores rurais e sumiam com o dinheiro;
recebiam dos funcionários os recursos relativos aos
encargos sociais do Fundo de Garantia e sumiam
também com esse dinheiro, que empregaram inclusive recursos na própria plantação de cana, facilitando a vida de alguns deles, e que depois de quase
seis anos é que se percebeu a corrupção e o desmando no comando do funcionamento da Usina
Abraham Lincoln, também conhecida como Usina
Pacal.
Há cerca de um ano e meio, a nova direção do
Ministério da Reforma Agrária e do próprio Incra trocou essa comissão, abriu inquérito contra esses cidadãos que, segundo todas as informações colhidas na
região, inclusive às dos produtores de cana, dos funcionários da usina, enfim, de toda a comunidade, é
que eles saíram de lá milionários, porque roubaram
durante seis anos a Usina Abraham Lincoln.
Lamentavelmente, nenhum deles está na cadeia ou foi punido. Entretanto, causa-me admiração ver
como algumas coisas estão mudando. A imprensa,
quando quer – mas, lamentavelmente, quer muito
pouco –, pode desestruturar verdadeiras máfias e
grupos corruptos que existem por este País afora.
Cito como exemplo a CPI do Narcotráfico, da Câmara
dos Deputados, que está percorrendo todo o Brasil e
está conseguindo desmontar esquemas milionários
de contrabando de drogas, de roubo de caminhão e
de cargas, envolvendo políticos, deputados, prefeitos,
comandantes de polícia militar, juízes, desembargadores. Tudo isso está vindo à tona, porque a imprensa
está exercendo o papel que deveria exercer permanentemente. Lamentamos que isso tenha chegado a
tal ponto.
São tantos os casos de corrupção e de impunidade em nosso País, que não é possível para uma
Comissão desse tipo assumir tudo. No entanto, ela
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deveria assumir também a investigação da bandalheira desses funcionários do Incra, que, durante seis
anos, administraram a Usina Abraham Lincoln no
Estado do Pará.
Todo ano, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há uma dificuldade, um problema com as usinas
de cana-de-açúcar, porque esse tipo de usina funciona num certo período do ano, que é o período da
safra. Após o período da moagem, essas usinas ficam um tempo paradas e, quando chega novamente
o período de outra moagem, têm de passar por um
apontamento, ou seja, por uma revisão de todo o
seu maquinário, de todo o seu sistema de funcionamento, para que, dessa forma, possam funcionar.
Isso tem um custo. É necessário dinheiro para que
isso seja feito.
Há oito ou nove anos, nós, Parlamentares do
Estado do Pará, temos enfrentado esse problema
com relação à usina Pacal. Todos os anos o Governo tem de subsidiar essa atividade, tem de destinar
recursos para essa usina, para que ela entre em
funcionamento.
O que me admira é que o Governo do Presidente Fernando Henrique e o que o antecedeu, o Governo Collor, são pródigos em privatizar. Eles privatizam
com uma facilidade incrível, vendem tudo o que o Brasil possui. Entretanto, é interessante como eles não
conseguem vender aquilo que causa prejuízo; só conseguem vender o que traz lucro, como, por exemplo,
os sistemas elétrico e de telecomunicações, as siderúrgicas e as mineradoras. O que oferece lucro, todo
mundo quer comprar, porque compra barato, com títulos podres do próprio Governo ou com o financiamento do próprio BNDES.
No entanto, uma usina como essa, que há anos
vem gerando prejuízo, o Governo não tem competência para vendê-la para a iniciativa privada. O Governo
a mantém permanentemente em suas próprias mãos.
Além do prejuízo aos cofres públicos e à população
de uma maneira geral – afinal de contas, é ela que
sustenta o funcionamento da usina –, ela gera prejuízo a todo o povo da região, porque é muito mal administrada.
O que vem ocorrendo é que todo ano os produtores de cana-de-açúcar, os funcionários da usina, o
Prefeito do Município e as lideranças políticas da região, fornecedores, entre outros, têm de bater às portas de Brasília e de fazer fila à frente do Ministério da
Reforma Agrária e do Ministério da Agricultura para
que sejam liberados os recursos para o apontamento
da usina e para o pagamento dos funcionários, cuja
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folha vive permanentemente atrasada. Todo ano é a
mesma coisa!
Há quatro anos, os produtores fizeram uma greve de fome dentro do Congresso Nacional, às portas
do gabinete do Presidente do Senado Federal. Um
grupo de pessoas da Transamazônica, de Medicilândia, sentou à porta da Presidência desta Casa e, durante 24 horas, fez greve de fome, solicitando a liberação do dinheiro destinado ao apontamento, a fim de
que pudesse moer a sua produção.
Quando assumiu a direção da usina, essa nova
comissão viu o caos em que esta se encontrava, porque a administração anterior acabou de destruir todos
os recursos da usina. Essa comissão tem trabalhado
de maneira razoavelmente eficiente para resolver
essa situação.
O que aconteceu? Lá se produzem anualmente
cerca de 450 mil sacas de açúcar e cerca de 3 milhões de litros de álcool. A safra de 1998 foi moída.
Venderam-se o açúcar e o álcool lá produzidos. Na
usina, há quase 3 milhões de litros de álcool estocados, e a Petrobrás cria dificuldades para comprá-los,
quando deveria priorizar a sua compra.
Todo ano a Bancada do Estado do Pará destina recursos do Orçamento ao apontamento e à manutenção da usina. Fizemos isso em 1999, mas a
burocracia e a incompetência do Governo fizeram
com que esses recursos fossem contingenciados. E
os recursos destinados ao apontamento da usina
não foram liberados. Um milhão de reais ficaram
presos no Orçamento por contingenciamento do Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Resultado: em 1999, a usina não foi apontada,
a usina não funcionou, e toda a produção deste ano
ficou perdida. Os produtores de cana-de-açúcar da
região venderam a cana no ano de 1998 e não receberam um centavo da sua produção. A usina não os
pagou, embora tenham moído essa cana-de-açúcar
e produzido açúcar e álcool. Não houve dinheiro
para pagar esses produtores, os quais estão inadimplentes com o Banco do Brasil e o Banco da Amazônia. E o Governo, por pura incompetência, deixou
de liberar a verba de um milhão de reais, que estava
prevista no Orçamento da União. Estava prevista a
liberação desse recurso, o que não foi feito.
Como resultado disso, a usina não funcionou
em 1999. Os produtores resolveram, mais uma vez,
vir a Brasília e estão aqui, há quase 60 dias, peregrinando junto à Bancada do Estado do Pará e junto
aos Ministérios da República.
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Há cerca de 15 dias, tivemos uma reunião com o
Ministro Raul Jungmann. Mas esse é um assunto difícil de se resolver neste Governo, porque o certo seria
uma reunião conjunta com a presença do Ministro da
Reforma Agrária, do Ministro da Agricultura e do Ministro do Orçamento e Gestão, que é quem libera o
recurso, quem descontingencia o recurso. E esta era
a nossa proposta: uma reunião conjunta, porque assim, com os três Ministros juntos, poderia ser encaminhada uma solução para o problema.
A produção de álcool está estocada. Os subsídios aos produtores também não estão sendo dados,
porque isso depende de autorização do Ministério da
Agricultura, e os recursos estão contingenciados pelo
Ministério do Orçamento e Gestão.
O Ministro Raul Jungmann nos recebeu – pela
quarta ou quinta vez; todos os anos é a mesma novela
– e nos garantiu que, a partir do ano que vem, a situação não será a mesma, que essa é a última vez em
que ele enfrenta esse tipo de problema. Creio que o
Ministro fez uma promessa muito difícil. Estou torcendo e estou pronto a ajudá-lo a concretizar a sua promessa.
Nós, os 17 Deputados Federais e os três Senadores da República do Estado do Pará, estamos
todos empenhados em fazer com que S. Exª cumpra o seu compromisso: o de que o Governo Federal, juntamente com o Governo Estadual, buscará
uma solução para esse problema. O Governo do
Estado, lamentavelmente, está ausente nessa questão. É como se o problema da usina Pacal não existisse no Estado do Pará. O Governador Almir Gabriel está completamente ausente nessa questão. Ninguém se envolve, ninguém estuda a questão, ninguém dela participa, quando o problema está dentro
do nosso Estado.
Quem deveria estar à frente desse problema deveria ser justamente o Governador Almir Gabriel,
usando a força e a boa vontade dessa Bancada do
nosso Estado, que é um exemplo de atitude no Congresso Nacional. Não há nenhum outro Estado no
Brasil com uma bancada, composta de 17 Deputados
Federais e três Senadores, tão unida na defesa dos
interesses do seu Estado quanto o Estado do Pará.
Lamentavelmente, a nossa Bancada não conta com a
presença do seu Governador.
Vamos trabalhar e nos empenhar para que o
Ministro Raul Jungmann possa cumprir o compromisso que, mais uma vez, assumiu publicamente diante da imprensa do meu Estado, no sentido de que
possa solucionar definitivamente essa questão. Torna-se necessário passar a usina para as mãos da

316

ANAIS DO SENADO FEDERAL

iniciativa privada. Que grupos estrangeiros ou a própria cooperativa dos produtores de cana-de-açúcar
assumam a sua administração! E, ao assumi-la, evidentemente, deverão sanar as dívidas e cumprir os
compromissos com os produtores rurais que têm
crédito na referida usina.
É preciso haver uma responsabilidade de ação.
Não se pode pensar em fechar uma usina como essa,
porque só temos duas usinas de cana-de-açúcar no
Estado do Pará, uma em Ulianópolis, da iniciativa privada, e essa que é administrada pelo Governo, produz muito na região, melhora até as próprias condições da Petrobrás de não ter que transportar álcool
para nossa região, porque produz o suficiente para o
consumo ali nas vizinhanças do próprio Estado do
Pará, além de ter um açúcar também produzido que
pode ser consumido todo pelo próprio Estado, evitando a importação de São Paulo, de Recife, enfim, do
Nordeste, que também produz açúcar. Quer dizer,
essa usina não pode ser fechada, porque gera uma
produção boa, gera uma quantidade de empregos e
uma ocupação extremamente importante. Ela tem é
que passar para a iniciativa privada. No nosso entendimento, passar, preferencialmente, para as mãos
dos próprios produtores que têm interesse em assumi-la, desde que o Governo cumpra seus compromissos, zere as contas da usina e entregue a administração da mesma aos produtores rurais. É melhor do que
vendê-la a um grupo de fora, porque isso pode trazer
problema. A nossa região é extremamente fértil, a
produção por hectare é a maior do Brasil e, evidentemente, qualquer cidadão que venha de fora e queira
tomar conta da usina vai querer, em primeiro lugar,
ele mesmo plantar. A produtividade é tão grande que
o lucro maior está na própria produtividade. Então é
possível que alguém que venha de fora queira substituir os produtores que lá estão, tomando o lugar deles, ou até comprando os lotes deles, ou fazendo a
sua própria produção e relegando a compra da cana
já produzida por esses produtores.
É preciso que, na negociação, haja a participação efetiva do atuais produtores no sentido de que, ou
eles assumam a direção da usina ou então quem a
comprar assuma o compromisso de comprar a produção dessas pessoas que já estão lá, e não querer fazer
nova área produtiva, desprezando aqueles que foram
levados para lá por incentivo do próprio Governo.
Para finalizar o meu pronunciamento, o Ministro
da Reforma Agrária fez esse compromisso, encaminhou-nos ao Ministério do Planejamento e Gestão,
colocando que não tinha condições de descontingenciar os recursos que foram presos pelo Governo Fer-
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nando Henrique. A Bancada então, cumprindo mais
uma vez a sua obrigação – e eu volto a elogiá-la, porque, para com tudo que é relativo ao Pará, essa Bancada é extremamente prestativa, qualquer audiência
e qualquer problema levantado por qualquer um dos
20 Parlamentares junto a qualquer Ministério ou junto a qualquer autarquia federal, basta que um Parlamentar acione os demais e todos se fazem presentes na resolução e na soma de forças para que o
povo do Pará tenha amenizado o seu sofrimento – na
quarta-feira, reuniu-se com o Ministro do Orçamento
e Gestão e colocamos o seguinte para S. Exª: “Olhe,
Sr. Ministro, o Governo foi irresponsável ao não liberar
R$1 milhão. O Pará e o Brasil perderam 450 mil sacas
de açúcar e 3 milhões de litros de álcool. A produção
de cana-de-açúcar foi perdida devido à liberação de
R$1 milhão e nós temos uma outra alternativa: a usina necessita, atualmente, de R$4 milhões para poder
sanar o débito com os produtores e com os funcionários.”
Pois bem. Nós, no ano de 1999, colocamos R$9
milhões para a reforma agrária no Estado do Pará
que, aliás, é o Estado que tem a maior zona de conflito do nosso País. Quero inclusive registrar esse fato
que está ocorrendo na fazenda do Presidente Fernando Henrique Cardoso, onde o MST está à sua porta, pressionando para que os recursos saiam e, ontem, eu ouvi o Sr. Ministro Raul Jungmann afirmar que
o Ministério tem dinheiro, que o Ministério tem recursos, que os mesmos estão liberados e que o MST
quer fazer política com a questão da reforma agrária.
Eu não sei se no caso de Minas Gerais e São Paulo
isso é verdade. No Pará, os recursos estão parcos e
insuficientes; há inúmeros acampamentos que até
hoje não receberam os recursos relativos à alimentação, ao fomento e à habitação. As pessoas esperam
anos a fio por esses recursos, que não chegam nunca. Recentemente, fui solicitar cestas básicas para
um acampamento que está sendo feito lá no município de Tucuruí e quando ligamos, do próprio gabinete
do Ministro, para a superintendência do sul do Pará, o
superintendente nos informou que há três meses não
chegava uma cesta básica naquela superintendência
e que o Incra estava a dever exatamente 18 mil cestas
básicas aos colonos do sul do Pará. Ora, como é que
ele poderia atender a um pedido de um novo acampamento de 75, quando o INCRA estava devendo 18 mil
cestas básicas na região? Essa é a situação real em
que se encontra o Ministério.
Admiro o Ministro Raul Jungmann. Tenho simpatia pelo seu trabalho. Acho que ele é um cidadão de
boa vontade. Lamentavelmente, como homem de go-
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verno, ele tem que defender o Governo, tem que prestigiar o Governo, porque, afinal de contas, ele ocupa
um cargo de confiança, mas ele está sendo oprimido
pelo Governo. O Ministério dele não tem recursos, o
recurso não é liberado, o recurso é contingenciado,
há uma dificuldade terrível e somos nós, Parlamentares, que temos que estar visitando o Ministro da Fazenda, visitando o Ministro do Planejamento e Gestão
para atender à necessidade do Ministério da Reforma
Agrária.
E, nesse caso específico, a Bancada do Pará
colocou 9 milhões para fortalecer a reforma agrária no
Estado do Pará, por meio de emenda de bancada no
Orçamento de 1999 e esses 9 milhões foram totalmente contingenciados. Quer dizer, 1 milhão que estava para o Pacal foi contingenciado e os 9 milhões
que a Bancada do Pará colocou para a reforma agrária foram contingenciados. A Bancada, ontem, entregou um documento ao Ministro do Orçamento e Gestão... – se o Senador Carlos Patrocínio puder me socorrer, eu agradeço.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Ministro
Martus Tavares.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Agradeço a V. Exª. A Bancada entregou um documento ao Ministro Martus Tavares que, na mesma
hora em que nos recebeu, disse que ia resolver
isso; imediatamente garantiu a liberação do R$ 1 milhão, que já estava destinado à Pacal.
O SR.PRESIDENTE (Moreira Mendes) – (Faz
soar a campainha)
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Estou encerrando, Sr. Presidente. Garantiu imediatamente a liberação do recurso. Quer dizer, foi preciso a Bancada ir lá para que isso ocorresse. O Governo não enxergou a necessidade de que esse recurso fosse liberado a tempo para que a usina funcionasse em 1999. Então, com atraso, vai liberar o recurso para a usina funcionar no ano 2000. E nós assinamos, os 20 Parlamentares do Pará, um documento garantindo ou permitindo ao Ministério da Reforma Agrária que usasse, dos R$9 milhões que temos em emenda, R$3 milhões para atender à necessidade também da usina Pacal – os 20 Parlamentares do Estado do Pará assinaram esse documento.
O Ministro disse que, com relação aos R$9 milhões, consultaria o Ministro da Reforma Agrária para
ver o que poderia ser feito nessa questão.
Quero chamar a atenção do Ministro da Fazenda e do Presidente da República para que atentem
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para as prioridades, que não hajam de maneira insensata e linear nos cortes que fazem no Orçamento da
República, que pensem e analisem cada programa,
que consultem as lideranças de cada Estado, que
haja um estudo mais aprofundado de cada questão,
porque não se pode cortar de maneira indiscriminada
como vem acontecendo no Governo.
Entendo que foi positiva a ação da Bancada, o
Ministro vai imediatamente liberar um R$1 milhão.
Contudo, deixo o meu apelo para que os R$9 milhões
que a Bancada colocou sejam totalmente liberados,
descontigenciados. E que, desses R$9 milhões, R$3
milhões possam ser utilizados para atender as necessidades da Usina Pacal.
Que o Governo possa trabalhar com eficiência e
competência, criando uma comissão no Ministério da
Reforma Agrária, pelo próprio Incra. O Governo do
Pará deve participar dessa comissão, para, de uma
vez por todas, tirar da mão do Governo a Usina Pacal
e passá-la para a mão dos produtores de cana-de-açúcar da região ou para algum interessado de
outra região no Brasil, que possa assumi-la, evidentemente garantindo a compra permanente dos produtores que para lá foram levados pelo próprio Incra.
Espero, finalmente, que os corruptos que dirigiram essa usina durante seis anos sejam devidamente
punidos e que o Estado consiga ressarcir o dinheiro
roubado por essa administração, que lá esteve ao longo de tantos anos.
Os produtores continuam em Brasília, somente
podendo sair daqui após 60 dias, quando a situação
for resolvida. Espero que os compromissos assumidos tanto pelo Ministro da Reforma Agrária quanto
pelo Ministro da Gestão e Orçamento sejam cumpridos o mais rápido possível.
Era esse o registro que gostaria de fazer, Sr.
Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Moreira Mendes) – Com
a palavra o eminente Senador Carlos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, serei breve, já que o Presidente, em exercício neste momento, deseja também
fazer o seu pronunciamento.
Disse Confúcio que a ignorância é a noite da
mente; uma noite sem lua nem estrelas; e todos nós
sabemos que o preconceito é filho da ignorância.
Em nosso País, Senhores, em que o número
de analfabetos integra a classe dos milhões, podemos imaginar que ignorância, preconceitos, crendi-

318

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ces e superstições reinam imbatíveis. Os pensamentos, os sentimentos e, automaticamente, as
ações desses compatriotas são regidos por conceitos deformados e interpretações tortuosas. Vivem
como num mundo paralelo ao nosso, vendo os mesmos fenômenos físicos, mas entendendo a realidade de forma inteiramente diferente.
Entretanto, Sr. Presidente, quando a maioria
dos membros de uma comunidade, nela incluído um
número significativo de portadores de diploma de nível superior, reage negativamente a um fato positivo,
só podemos estar-nos defrontando com um grave
problema de desinformação.
Refiro-me, de início, ao recente cadastramento
dos servidores desta Casa nos meses de junho e julho. No preenchimento da ficha, o funcionário deveria
indicar se é ou não doador de órgãos; bastava assinalar sim ou não. E qual o resultado? A maioria assinalou o NÃO.
Perguntei a servidores lotados no meu gabinete
e na 2ª Secretaria quais as razões de tal decisão. As
respostas são confusas, imprecisas e destituídas de
fundamento. Os mais simplórios têm medo de terem
suas vidas abreviadas. Alguns ouviram falar de pacientes cujos corações ainda batiam quando os aparelhos da UTI foram desligados. Outros alegam que
seus órgãos não estão em condições de salvar vidas.
Os de maior grau de instrução, sem terem o que argumentar, dizem que essa é a forma de reagirem à imposição da lei.
Sr. Presidente, nobres Colegas, se aqui nesta
Casa, berço da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de
1997, que “dispõe sobre remoção de órgãos, tecidos
e partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento”, essa é a reação da maioria, que dizer do
restante da população?
O Projeto de Lei nº 6, de 1995, de autoria do nobre Senador José Eduardo Dutra, e o substitutivo
apresentado pelo ínclito Senador Lúcio Alcântara foram exaustivamente debatidos nas duas Casas do
Congresso. A imprensa levou o tema aos mais longínquos rincões do território nacional. Os canais de TV
promoveram debates e entrevistas. A doação de órgãos foi tema de conversas e discussões em colégios, igrejas, associações, nos clubes, nos bares e nas
famílias.
Senhores, se em um universo de indivíduos de
razoável nível de instrução, na Capital do País, que
acompanharam de perto a tramitação do projeto, a
atitude é de rejeição, não se pode esperar muito do
nosso povo na questão da doação de órgãos.
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Comparada com outros países, a posição do
Brasil é vergonhosa. A França, que tem um terço da
nossa população, fez 500 transplantes de coração em
1998; no Brasil, foram apenas 87. Na Espanha, a espera por um transplante não leva mais que 3 meses;
aqui, há gente com mais de dez anos na fila – e sem
esperanças de conseguir sobreviver.
No Brasil, para cada milhão de habitantes, no
máximo 3 órgãos são captados. Nos EUA, são, em
média, 20 órgãos. Na Espanha, a média é de 29 órgãos, sendo que, em algumas regiões, chega-se a 40
órgãos por milhão de habitantes.
Em São Paulo, 62% dos portadores de novas
carteiras de identidade se declararam não doadores.
Em alguns Estados, o percentual de rejeição foi superior a 90%.
Muitos médicos e estudiosos do comportamento humano consideram a lei excessivamente tolerante, uma vez que mesmo aquele que se declara
não-doador tem direito a receber órgãos. Para esses
especialistas, a permissividade estimula a irresponsabilidade e o egoísmo, tão comuns ao ser humano.
Ponderam que cada cidadão é livre para optar, mas
que, qualquer que seja a opção, a recíproca deverá
ser verdadeira. Essa condição, caso imposta, talvez
esclareça ou desperte muitas consciências.
Contudo, quaisquer que sejam as exigências
legalmente estabelecidas, os preconceitos humanos
se revelam nas mais incríveis situações. Se os prezados Senadores assistiram aos jornais televisados
no dia 7 de julho passado, hão de lembrar que, na
Grã-Bretanha, ocorreu a doação de dois rins, sob
uma única imposição: a de que o receptor fosse um
indivíduo de cor branca. Um racismo absurdo que
se manifesta até na hora da morte de um ente querido.
Entretanto, Sr. Presidente, apesar dos obstáculos criados pelo egoísmo, pela ignorância e pela desinformação, os transplantes de órgãos em nosso
País cresceram 20%, comparando-se o primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 1988, segundo a Associação Brasileira de Transplantes de
Órgãos – ABTO.
A ABTO está pleiteando junto ao Ministério da
Saúde que a opção de doação de órgãos passe a ser
feita por telefone, diretamente ao Sistema Nacional
de Transplantes. Pondera-se que os órgãos policiais,
onde atualmente é tomada essa decisão, não são os
locais mais apropriados. Quem sabe, a mudança desarmará os que não são doadores por não concordarem com o que consideram uma imposição da lei.

NOVEMBRO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Esses pseudo-revoltados provavelmente ignoram que cada pessoa que morre pode salvar ou melhorar a vida de pelo menos outras oito, com seu coração, fígado, rins, pâncreas, córneas e pulmões. Podem ainda ser aproveitados ossos e pele.
É preciso desencadear uma série de campanhas de esclarecimento em todos os Estados, para
que as diferentes camadas populacionais sejam informadas a respeito da importância dos transplantes,
como também em relação às condições técnicas indispensáveis.
Deve-se explicar ao nosso povo que a morte cerebral é irreversível, mas que o coração ainda pode
bater, inutilmente, por vinte e quatro horas. E é justamente nesse período, entre a parada do cérebro e a
do coração, que podem ser retirados os órgãos para
transplantes. Desconhecendo esses fatos, enquanto
houver batimentos cardíacos, os familiares não autorizarão a doação, pensando que, se o fizerem, estarão condenando o paciente à morte.
Sr. Presidente, nobres Senadores, também a
classe médica necessita de informações. Muitos desconhecem a determinação legal de que as mortes encefálicas devem ser comunicadas aos centros de
transplantes. Essa desinformação é responsável pelo
desperdício de muitos órgãos e tecidos que poderiam
ser aproveitados e pela morte de tantos brasileiros
que passam anos esperando por uma doação.
Também na questão dos transplantes a desigualdade regional se manifesta. São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná são os Estados
mais avançados nesse setor.
No Nordeste, a situação é mais difícil; alguns
centros transplantam rins, mas só em Pernambuco é
possível um transplante de fígado ou de coração. Porém, a situação é muito mais crítica na Região Norte.
Há plano de se criarem novos centros em Manaus e
Belém, mas, por enquanto, só existe na região a possibilidade de transplante de rins, entre indivíduos vivos, em Manaus.
Felizmente, o Estado do Tocantins já se prepara para iniciar os primeiros transplantes de rins.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, dos 253
centros transplantadores cadastrados pela ABTO,
somente 158 estiveram em atividade no primeiro trimestre de 1999. Nesse período, foram realizados 92
transplantes na Região Sudeste; 40, na Sul; 18, na
Nordeste; 5, na Centro-Oeste e 3 na Região Norte.
Cerca de 80% dos transplantes são feitos nas regiões Sul e Sudeste, onde há mais recursos e a população é mais escolarizada.
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No Rio Grande do Sul, um sistema exemplar de
captação e distribuição permite a realização de maior
número de transplantes múltiplos, aquele em que vários órgãos são retirados de um mesmo indivíduo
com morte cerebral e aproveitados em diversos pacientes. Só nos dois primeiros meses deste ano, quinze
doadores permitiram que 46 pessoas continuassem
vivendo.
Atualmente, nobres Colegas, existem 24.510
pacientes à espera de órgãos. Informo a este colendo
Plenário, com muita tristeza, que, no Brasil, 70% das
pessoas que necessitam de um transplante morrem
na fila.
Sr. Presidente, caros Colegas, o Brasil é um
país cristão. No coração de cada brasileiro está gravado o primeiro mandamento, parte do qual recomenda
que se deve amar o próximo como a si mesmo. A doação de órgãos é um ato de amor.
É preciso, portanto, que o Governo Federal e
os governos estaduais tomem a si a tarefa de esclarecer a população. A resposta não se fará esperar.
Informados pelos jornais, pelo rádio e, principalmente, pelos anúncios televisivos, o povo brasileiro, sensível e amoroso, em breve reverterá essa situação,
devolvendo a esperança e a alegria de viver aos
nossos compatriotas, cujas vidas dependem de todos nós.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Carlos Patrocínio, o Sr. Moreira Mendes, deixa a cadeira da presidência que e ocupada pelo Sr.
Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Concedo a palavra ao Senador Moreira Mendes.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não poderia me furtar a analisar e dar aqui a minha opinião
sobre a questão debatida ontem no plenário desta
Casa por ocasião da vinda do Ministro Rafael Greca.
Muito mais do que acusar ou defender o Ministro
do Esporte e Turismo, Rafael Greca, a grande reflexão decorrente das discussões e das informações ontem levantadas neste plenário é a de que o jogo, em
qualquer de suas modalidades – bingo, caça-níqueis,
jogos em cassinos, que pretendem alguns restaurar,
trazer novamente para este País –, é nefasto, pernicioso, promíscuo, desagregador e deve ser veementemente rejeitado pela sociedade brasileira.
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Oportuna, portanto, a apresentação de projeto
de lei de lavra do eminente Senador José Roberto
Arruda que propõe o fim definitivo dos bingos em nosso País. O Senador tem a minha solidariedade e o
meu apoio, pois acho que devemos todos lutar no
sentido de extirpar de vez o jogo do País.
Não é possível que a inteligência legislativa
nacional não possa encontrar outro meio para incentivar o desporto que não seja o da fantasia dos
bingos – fantasia, porque não soma nada ao fomento do desporto. Soma, sim, para encher os bolsos
dos proprietários das casas de jogos.
Mas, Sr. Presidente, voltando ao tema ontem
tratado: tenho comigo que ninguém pode ser condenado sem o devido processo legal, no foro competente, assegurando-se-lhe o amplo direito de defesa. Pareceu-me, por tudo que vi e ouvi ontem aqui,
que se pretende condenar o Ministro Rafael Greca
por antecipação, sem que se respeite o devido processo legal ou o seu direito de defesa.
Após ouvir o relato do Ministro e as considerações dos ilustres pares que o interpelaram, parece-me que a questão está muito mais para uma orquestração regional no sentido de desestabilizá-lo e
condená-lo previamente no seu estado, o Paraná.
Mas o Ministro Greca, que compareceu a esta
Casa espontaneamente – que se registre esse fato –,
com muita clareza e propriedade demonstrou que, ao
tomar conhecimento das denúncias, imediatamente
tomou as providências necessárias à elucidação de
todos os fatos, tendo declarado enfaticamente que
quer a apuração rigorosa de tudo até a última vírgula
– para usar suas palavras –, inclusive abrindo mão do
seu sigilo bancário e telefônico, numa demonstração
cabal e inequívoca de que quem não deve não teme.
Deixemos, portanto, com a Polícia Federal e o
Ministério Público o cumprimento de suas obrigações, com a mais rigorosa apuração dos fatos e encaminhamento à Justiça do resultado de seu trabalho,
para o competente julgamento – aliás, o único foro
adequado para se processar e condenar ou absolver
alguém.
A nós, congressistas, compete a responsabilidade de produzir leis que venham a extirpar de vez
este câncer, que é o jogo em qualquer de suas modalidades, leis que possam, efetivamente, incentivar o
desporto nacional e não os donos das jogatinas.
E o Ministro, que já deu as explicações necessárias e incontestes, que volte ao seu trabalho. Trabalho que eu, como representante do trade do turismo nesta Casa, posso testemunhar: tem sido inten-
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so, dedicado e competente no sentido de dar à indústria brasileira do turismo o lugar de destaque que
merece no contexto mundial; trabalho incansável
que tem gerado emprego e renda, algo de que os
nossos irmãos tanto necessitam por este Brasil afora.
Mas, Sr. Presidente, não poderia encerrar esta
minha breve intervenção nesta manhã sem sair em
defesa do ilustre Senador Jorge Bornhausen, a quem
foi imputada a responsabilidade pela desqualificação
da denúncia vazia – repito: denúncia vazia – contra o
Ministro Greca.
Colocou muito bem o Presidente do meu Partido, no dia de ontem, quando disse que a denúncia é
fundada em documento anônimo, apócrifo. Não há
nada de leviano nessa afirmação, porque a denúncia feita é verdadeiramente vazia.
Igualmente, o eminente Senador Bornhausen
foi muito feliz quando afirmou que a questão levantada aqui está muito mais para uma briga regional,
uma briga política localizada do que uma denúncia
de fraude. Trazer ao Senado da República uma briga regionalizada, isso sim me parece leviano.
Fica o meu registro, na manhã de hoje, Sr. Presidente.
Era o que tinha a dizer.

Durante o discurso do Sr. Moreira
Mendes, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência que e ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Sobre a mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Moreira
Mendes.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 635, DE 1999
Estabelece instrumentos legais de
prevenção e repressão à falsificação de
obras de artes visuais e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais
Art. 1º. Esta lei dispõe sobre a criação e sistematização de dispositivos legais para a prevenção e
repressão à falsificação de obras de artes visuais.
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Art. 2º. Para os efeitos dessa lei, são obras de
artes visuais as criações do espírito, expressas por
qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, tais como:
I – as obras de desenho, pintura gravura, escultura, litografia, arte cinética e demais manifestações
artísticas da mesma natureza;
II – as ilustrações, cartas geográficas e outras
obras da mesma natureza;
III – os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência;
IV – as obras fotográficas e as produzidas por
qualquer processo análogo ao da fotografia.
Art. 3º. À cópia de obra de arte visual feita pleo
próprio autor é assegurada a mesma proteção de que
goza o original.
CAPÍTULO II
Das Atribuições Institucionais
Art. 4º. O Ministério da Cultura instituirá um grupo de especialistas nos aspectos técnicos e jurídicos
da autoria das obras de artes visuais, doravante denominado grupo de especialistas.
§ 1º. O grupo de especialistas será constituído
por representantes de órgãos públicos afetos à matéria e por renomados especialistas oriundos do setor
privado.
Art. 5º. O grupo de especialistas será responsável pela elaboração da opinião técnica oficial do Poder Público quanto aos temas de autoria das obras de
artes visuais.
Art. 6º. O grupo de especialistas emitirá seus pareceres a pedido de órgãos do Governo ou de particulares, sempre a título não-oneroso para os solicitantes.
Art. 7º. O Ministério da Cultura cadastrará iniciativas particulares de registro e catalogação de obras
de artes visuais de autores ou de grupos de autores,
ou de escolas ou estilos, doravante denominadas iniciativas particulares cadastradas, como entidades
aptas a formular pareceres técnicos conclusivos, em
substituição ao grupo de especialistas, a respeito das
obras objeto de suas atividades.
Parágrafo único. O cadastramento será feito
após ouvido o grupo de especialistas e poderá ser
cancelado caso cesse alguma das justificativas para
sua concessão, também após parecer do grupo.
Art. 8º. O grupo de especialistas e as iniciativas
particulares cadastradas terão as atribuições de fis-
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calização previstas nesta lei, exercidas de ofício ou
mediante provocação de qualquer pessoa.
Parágrafo único. No caso das iniciativas particulares cadastradas, sua competência circunscreve-se
às obras objeto de suas atividades.
CAPÍTULO III
Dos Registros das Obras de Artes Visuais
Art. 9º Para os efeitos de proteção previstos nesta lei, o Ministério da Cultura, por meio de seu grupo
de especialistas, promoverá a catalogação oficial das
obras de artes visuais brasileiras.
§ 1º No caso de autores vivos ou para obras com
direito autoral em vigor, a catalogação será feita a
partir do registro voluntário solicitado pelo autor ou
por seu representante legal ou herdeiro.
§ 2º No caso de obras de artes visuais em domínio público, a catalogação será feita a partir de iniciativa de ofício do grupo de especialistas, com a colaboração dos registros e acervos públicos e privados já
existentes.
Art. 10. Os sistemas oficiais de registros de
obras de artes visuais já existentes poderão ser designados pela autoridade competente para desempenhar as funções previstas nesta lei.
Art. 11. As iniciativas particulares cadastradas
poderão, por autorização do Ministério da Cultura, ser
responsáveis, para os efeitos desta lei, pelo registro
das obras objeto de suas atividades.
CAPÍTULO IV
Da Prevenção Contra a Falsificação
Art. 12. O Mnistério da Cultura, por meio do grupo de especialistas e com a colaboração das iniciativas particulares cadastradas, promoverá atividades
de formação e especialização de peritos em autoria
de obras de artes visuais.
Art. 13. O grupo de especialistas, com a colaboração das iniciativas particulares cadastradas, desenvolverá, divulgará e incentivará a utilização de métodos de prevenção e controle da falsificação de obras
de artes visuais.
Parágrafo único. O Poder Executivo fica autorizado a exigir o uso obrigatório de um ou mais de um
dos métodos previstos no caput.
CAPÍTULO V
Da Fiscalização, análise e retenção de obras.
Art. 14. No exercício do poder de fiscalização, o
grupo de especialistas e as iniciativas particulares ca-

322

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dastradas terão o poder de retenção da obra sob análise, até a deliberação sobre a autenticidade da mesma.
Parágrafo único. Fica o particular ou a pessoa
jurídica obrigados a depositar a obra objeto de verificação na entidade responsável pela fiscalização sob
pena de confissão da falsificação.
Art. 15. O parecer técnico será proferido no prazo de 30(trinta) dias, contados da data do depósito da
obra questionada, prorrogáveis, com justificação, por
igual período.
§ 1º Vencido o prazo ou sua prorrogação sem a
emissão do parecer técnico, a obra será devolvida ao
proprietário, não sendo devida qualquer indenização
por esse prazo legal de retenção para análise.
§ 2º A retenção por período superior ao previsto
nesta lei dará margem a pedido de indenização por
perdas e danos.
Art. 16. Durante o período de retenção a obra
sob análise não poderá ser exposta ao público.
Art. 17. verificada a falsidade da obra, o órgão
responsável pelo laudo poderá, alternativamente e
sem prejuizo das demais sanções previstas em lei:
a) reter definitivamente a obra em seu acervo; ou
b) documentar e destruir a obra.
Art.18 O grupo de especialistas e as iniciativas
privadas cadastradas cooperarão nas investigações
administrativas e policiais e nos procedimentos do Ministério Público e processo judiciais que sejam instaurados, por solicitação da autoridade competente.
CAPÍTULO VI
Das Sanções Penais e Civis
e dos Procedimentos
Art. 19. Constitui crime:
I – Obter ou tentar obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante a falsificação de obra de arte
visual.
Pena – reclusão de 1 a 5 anos, e multa.
II – Reproduzir, expor à venda ou permuta, vender, permutar, exportar, importar, ocultar, adquirir
para comercializar obra produzida na forma do inciso
anterior.
Pena – reclusão de 1 a 5 anos, e multa.
Parágrafo único. Se o criminoso é primário, poderá ser substituída a pena de reclusão pela de detenção, diminuída de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

NOVEMBRO 1999

Art. 20. A aplicação desta lei se fará sem prejuízo das sanções estabelecidas nas demais legislações, observados os princípios do direito penal.
Art. 21. Em todos os procedimentos administrativos e judiciais pertinentes à falsificação de obras de
artes visuais será admitida como meio de prova a perícia realizada por técnicos designados pelo grupo de
especialistas ou pelas iniciativas privadas cadastradas, por solicitação da autoridade competente para o
procedimento, a ser realizada dentro do prazo previsto na legislação aplicável à hipótese.
Art. 22. Em procedimento de ofício ou mediante
provocação de qualquer pessoa, será instaurado pela
autoridade competente processo para suspensão e
cassação da autorização da pessoa física ou do alvará de funcionamento do estabelecimento de comercialização de obras de artes visuais, sem prejuízo das
demais sanções cíveis, administrativas e penais cabíveis, observado o que se segue:
I – O procedimento de ofício ou a solicitação
deverão estar fundamentados com parecer técnico
assinado por representante do grupo de especialistas
ou das iniciativas privadas cadastradas;
II – O primeiro ato de infração acarretará a suspensão do alvará ou da autorização pelo prazo de 180
(cento e oitenta dias);
III – Em caso de reincidência, o infrator será punido com a cassação definitiva do alvará ou da autorização;
IV – A retenção da obra de arte objeto da infração será executada de acordo com os procedimentos
previstos nesta lei;
V – Em todas as hipóteses será garantido o
amplo direito de defesa dos acusados.
CAPÍTULO VII
Das Disposições Finais
Art. 23. O Poder Executivo regulamentará essa
lei no prazo de 90 dias após sua publicação.
Art. 24. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Há muito tempo o setor das artes plásticas no
Brasil vem se ressentindo da ausência de um instrumento legal que impeça com rigor a falsificação que
ciclicamente assola o mercado, com graves prejuízos
para todos os agentes envolvidos, e, em última e grave instância, para o patrimônio artístico nacional.
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As criações do engenho e do espíruito humano
se alçam a cada dia como bens mais preciosos e originais das organizações sociais. Seja no desenvolvimento do aparato científico, tecnológico e industrial,
seja na criatividade para as novas formas de trabalho
e lazer, seja, enfim, no exercício infinitamente criativo
das artes, suprema manifestações da elevação da
alma humana e indicadoras por excelência da expresão individualizada do ser.
Essa valorização da criação, para o bem e
para o mal, vem se refletindo na hiper-dinamização
das instituições voltdas para o incentivo e a proteção de seus produtos. Tal é o caso dos recentes
avanços da legislação: patentes sobre invenções e
modelos de utilidade; registros de marcas e indicações geográfics; direitos autorais sobre criações artísticas, programas de computador e variedades vegetais, são alguns dos institutos jurídicos que hoje,
acentuadamente, perfazem uma significativa parte
da agenda de negociação entre países, entre empresas e entre indivíduos.
Nesse sentido, vem o Brasil nos últimos anos,
por presões do sistema comercial internacional, assim como pela própria demanda dos setores produtivos nacionais, adotando novas e modernas legislações de disciplina da propriedade intelectual. Em
maio de 1996 foi promulgada a Lei nº 9.279, que “regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial”, a conhecida Lei de Patentes, após um longo e exaustivo debate nas duas casas congressuais. Em fevereiro de 1998, duas importantes leis sobre
propriedade intelectual foram editadas: a Lei 9.609,
que “dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programas de computador, sua comercialização no País”, e a Lei 9.610, que “altera, atualiza e
consolida a legislação sobre direitos autorais”, a nossa nova Lei de Direito Autoral. Complementarmente,
em abril de 1998 se promulgou a lei de proteção dos
obtentores de variedades vegetais (cultivares), completando assim o arco da legislação brasileira de propriedade intelectual.
Não obstante o erguimento desse arcabouço legislativo que disciplina a matéria do direito sobre a
criação intelectual e artística, a proteção desenhada
destinava-se, precipuamente, para a contrafação, ou
seja, a reprodução não-autorizada de uma obra protegida, a cópia de invenções, marcas e obras artísticas.
Restava ainda uma grande lacuna nesse campo jurídico da salvaguarda do direito do autor principalmente no que diz respeito ao autor de obras ar-
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tísticas. Além da proteção contra a cópia clandestina ou violadora do direito de paternidade, a usurpação da assinatura do artista, pela falsificação remanescia como um ilícito não adequadamente enfrentado pela sociedade e pelas instituições. A falsificação, apenas genericamente enquadrada como fraude no nosso vetusto Código Penal, não havia recebido, até o momento, um sistemático enfoque jurídico, a partir das demandas verificadas no próprio
segmento econômico e cultural do mercado das artes, e dotado dos instrumentos específicos para o
combate a essa forma de crime.
Tal é justamente o propósito do presente projeto
de lei. verificado que o direito autoral encontra guarida
nos institutos já existentes, e observada a carência de
proteção jurídica mais rigorosa contra a fraude da falsificação, resolvemos, após reuniões e consultas aos
mais eminentes especialistas e representantes do setor das artes plásticas no País, elaborar uma proposição dotada dessa intenção. O objetivo neste momento, além de sistematizar as preocupações já arroladas
em todas as audiências e informações coletadas, é
lançar a discussão na sociedade, e, no processo democrático do parlamento, aperfeiçoar uma lei que
possa ter a necessária difusão nos segmentos interessados e a correta aplicabilidade para o problema a
que se destina.
É com esse espírito de preservação do patrimônio artístico nacional e de respeito aos mestres desse
métier que conclamo meus ilustres pares a endossarem essa proposta legislativa.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999 –
Senador Edison Lobão.

LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
LEI Nº 9.609, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País e dá
outras providências.
....................................................................................

LEI Nº 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998
Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências
....................................................................................
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LEI Nº 9.279, DE 24 DE MAIO DE 1996
Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial
....................................................................................

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 636, DE 1999
Obriga a comprovação de sanidade
mental como requisito para a colação de
grau em cursos de graduação e de formação profissional em área de saúde.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º A colaboração de grau em cursos de nível
técnico e superior da área de saúde só será permitida
ao formando que comprovar sanidade mental em
exame pericial realizado para essa finalidade.
Parágrafo único. São alcançados por essa lei os
formandos em Medicina, Enfermagem, Odontologia,
Farmácia, Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Serviço
ocial e Educação Física, bem como aqueles que
concluem cursos de formação de auxiliares e técnicos de segundo grau.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Justificação
As escolas que formam profissionais de saúde
ainda que tenham uma convivência diária de, no mínimo, quatro anos com seus alunos – têm permitido que
estes cheguem aos últimos estágios de sua formação
e mesmo se graduem sem terem passado pela mais
comezinha avaliação de seu estado psíquico e emocional.
Fatos recentes demonstram que tal atitude pode
acarretar conseqüências trágicas para a sociedade.
Os resultados de pesquisas realizadas por duas
das mais conceituadas escolas de Medicina do País e
recentemente divulgados, mostram que cerca de
20% dos estudantes de Medicina do Estado de São
Paulo são usuários de drogas ilícitas, o que nos leva a
supor que uma parte deles virá a desenvolver dependência química. A perdurar a presente situação, não
encontrarão empecilhos a seu ingresso no mercado
de trabalho, mesmo que não estejam aptos a exercer
a profissão.
São evidentes os riscos envolvidos no fato de a
vida e a saúde de pessoas serem colocadas nas
mãos de um trabalhador de saúde com distúrbios
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emocionais ou de personalidade ou sob o efeito de
uma droga psicotrópica.
A sanidade mental é condição inarredável à prática da Medicina e das demais profissões de saúde.
Dessa forma, não se pode admitir que jovens progridam dentro dos cursos, cheguem à condição de formandos e mesmo sejam titulados sem que seu equilíbrio psicossocial seja minimamente avaliado durante
os anos de formação.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1999. –
Senador Mozarildo Cavalcanti.

(À Comissão de Educação – decisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
projetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu do
Banco Central do Brasil, nos termos das Resoluções
nºs 69, de 1996, e 78, de 1998, do Senado Federal,
respectivamente, os seguintes Ofícios:
– Nº S/59, de 1999 (nº 4.246/99, na origem), de
10 do corrente, encaminhando relatório sobre operação de troca de títulos do tipo Brady por um novo título
do tipo Global, conduzida por aquele Órgão, na qualidade de agente do Tesouro Nacional, no valor de dois
bilhões de dólares estadunidenses, e comunicando
que o texto da documentação traduzida será encaminhado a esta Casa tão logo esteja disponível; e
– Nº S/60, de 1999 (nº 4.350/99, na origem), de
18 do corrente, encaminhando manifestação daquele
Órgão acerca da solicitação do Governo do Estado da
Bahia, para prestação de garantia e contragarantias
às operações de crédito contratadas no âmbito do
Programa de Recuperação da Lavoura Cacaueira Baiana, no valor de quinze milhões de reais.
As matérias vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário o arquivamento,
por inconstitucionalidade, nos termos do art. 101, §
1º, do Regimento Interno, do Projeto de Lei da Câmara nº 56, de 1997 (nº 2.825/97, na Casa de origem),
que dispõe sobre a emissão de valores mobiliários representativos de dívidas de sociedades controladas,
direta ou indiretamente, pela União, pelos Estados,
Distrito Federal e Municípios, e dá outras providências, cujos pareceres foram lidos anteriormente.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que determinou o
arquivamento do Requerimento nº 509, de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu do
Governo do Estado do Rio de Janeiro os Ofícios nºs
488 e 538, de 1999, na origem, encaminhando, nos
termos da Resolução nº 39, de 1999, do Senado Federal, a documentação referente à oferta de Letras Financeiras do Tesouro daquele Estado, emitidas nos
dias 1º de outubro e 1º de novembro, respectivamente, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível no 2º semestre de 1999.
Os expedientes, anexados ao respectivo processo, vão à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – A
Presidência comunica ao Plenário que recebeu a
Mensagem nº 217, de 1999 (nº 1.688/99, na origem),
de 17 do corrente, pela qual o Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V, da Constituição Federal, solicita seja autorizada a contratação de operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a até cento e
cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, de
principal, entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Kreditanstalf für
Wiederaufbau – KfW, destinada a composição de linha de crédito e ao refinanciamento do BNDES.
A matéria vai à Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, Maguito Vilela,
João Alberto Souza, Geraldo Cândido, Eduardo Siqueira Campos e Mauro Miranda 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, na semana
de 8 a 12 de novembro realizou-se em Fortaleza, o
maior centro de industrialização de castanha de caju
no País, o terceiro Cajufest, evento promovido pela
Secretaria de Turismo do Ceará, com o apoio de órgãos governamentais e representações classistas
da cadeia produtiva do caju.
O evento é mutifacetado, pois abriga desde festas populares e eventos para atração de turistas, até
conferências técnicas e visitas no campo, com os cajucultores deslocando-se às fazendas onde técnicas
de modernização de lavouras já estão sendo aplicadas com o plantio de cajueiros anões enxertados cul-
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tivados em sequeiro ou irrigados e técnicas de substituição de copas.
Estas novas técnicas permitem que a produtividade de nossos decadentes cajueirais passem dos
atuais 200 à 250 quilos por hectare por uma gradação
de incremento dos rendimentos que vão desde os
700 quilos até a quatro mil quilos por hectare, como
no caso do cajueiro anão irrigado.
O Agronegócio do Caju está em crise, mas existem soluções, todas tendo de passar pela decisão política no mais alto nível, como aquela que ergueu a
Agronegócio Cacau, na Bahia, mergulhado em crise
superior à que o caju atravessa e que foi beneficiado
por um programa de recuperação, patrocinado pelo
BNDES, no valor de 300 milhões de reais.
Seria interessante fazer um histórico da Cadeia
Produtiva do Caju. No início tudo era harmonia. Os
agricultores tinham à sua disposição incentivos, crédito e subsídios, na época dos abundantes recursos
da Sudene e do Fiset – reflorestamento. Os industriais dispunham de incentivos fiscais e de crédito barato
e abundante. O mercado internacional da amêndoa
de castanha e do Liquido da Casca (LCC) era franco,
com pouca competição e os preços praticados ensejavam uma razoável margem de lucros. Era natural
que tantas vantagens perpassassem pela cadeia produtiva, distribuindo benefícios por seus integrantes.
Os subsídios foram extintos, o crédito escasseou, os encargos financeiros passaram a ser efetivos e muitas vezes muito elevados. Os diversos planos econômicos e a frustração de seus resultados
trouxeram incerteza e prejuízos para as atividades
econômicas além dos juros elevados terem tornado
inadimplentes os tomadores de empréstimo. Os cajueirais ocupando áreas enormes mostraram-se inviáveis de gerenciar e até mesmo as pequenas
plantações foram praticamente abandonadas, caindo a produtividade ano a ano. A concorrência internacional na produção da castanha aumentou, especialmente na Índia, mas também em outros países
como o Vietnã e Guiné Bissau, muito embora o mercado comprador de amêndoa de castanha venha
apresentando um firme crescimento, e esta seja a
noz mais cara dentre as demais.
Com o Plano Real veio a sobrevalorização da
moeda nacional que trouxe enormes dificuldades
para o agronegócio da castanha. Como cerca de
90% da produção de amêndoa e Liquido da Casca
(LCC) é exportada para o exterior, o real sobrevalorizado não só tirou competitividade do produto brasileiro, mas também restringiu de forma significativa
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as margens de lucro dos exportadores. Essas perdas foram, e não poderia ser diferente, sendo transferidas para toda a cadeia, chegando a pressão até
o produtor. Obviamente, a distribuição das perdas
não foi feita de maneira uniforme entre todos os
seus componentes.
Como era de se esperar, as relações dentro da
cadeia azedaram e foi iniciado um período de acusações mútuas, entre agricultores, intermediários e industriais. A situação ficou ainda pior, pois os industriais passaram a importar castanha “in natura” de alguns
países africanos, com o objetivo de melhor utilizar a
capacidade instalada de processamento, como também aproveitar o câmbio favorável às compras no exterior. Em contrapartida, os agricultores ameaçaram e
chegaram a exportar pequenas quantidades de castanhas “in natura”, desviando-as da industrialização
local.
Com o realinhamento do real em relação ao dólar, a partir das crises internacionais, ocorridas em
1998 e 1999, e de suas conseqüências na economia
brasileira, o panorama das receitas das vendas para o
exterior de castanhas de caju muda de forma substancial. Os industriais/exportadores estão tendo uma
remuneração em reais muito superior, benefício este
que está sendo, pelo menos em parte, repassado à
cadeia, chegando até o produtor. Os preços que estão sendo praticados, entre 70 centavos a um Real
por quilograma da castanha in natura, são bem aceitos pelos agricultores.
Dessa forma, atualmente, há uma calma que
talvez seja apenas conjuntural, pois as diferenças e
os problemas dentro da cadeia não estão equacionados de forma permanente. Este é o caminho a ser
seguido: o estabelecimento de um padrão de relacionamento permanente entre os produtores, comerciantes/intermediários, industriais/exportadores.
É bom ressaltar que o agronegócio do caju
tem expressiva participação na economia do Ceará.
A importância da agroindústria do caju se revela essencialmente através de três indicadores: 1) geração de divisas – a ACC é o principal produto da pauta de exportação cearense, em termos de receita
cambial, anferindo cerca de 130 milhões de dólares
por ano, o primeiro lugar na pauta; 2) arrecadação
tributária – para geração de receitas públicas; 3) geração de emprego – tem um elevado multiplicador,
cujos impactos indiretos são sentidos no emprego
urbano, especialmente em Fortaleza, onde se localiza grande parte da indústria, e diretamente nas atividades agrícolas desenvolvidas principalmente no
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interior dos estados do Ceará, Rio Grande do Norte
e Piauí. Na agricultura são 55 mil postos de trabalho.
O total de empregos diretos e indiretos atinge o
nível de 300 mil postos de trabalho. Deve-se esclarecer que a atividade de colheita da castanha ocorre no
período da entressafra das demais culturas, contribuindo, para um redução no nível de desemprego sazonal.
Constata-se que no Ceará, ocorreu uma grande evolução na área ocupada com cajueiros, passando de pouco menos de 30.000 hectares, em
1960, para mais de 330 mil hectares, em 1998.
A produção brasileira é restrita à região Nordeste, habitat natural do cajueiro. A área plantada
chega a cerca de 700 mil hectares. O Ceará participa com cerca de 50% da produção do Nordeste.
O desperdício do pedúnculo do caju é apontado como sendo de 94% (Embrapa, 1995). Tratamentos de pós-colheita, que proporcionem ampliação da vida útil do produto “in natura”, devem se associar aos programas de diversificação e diferenciação do seu processamento. Para a comercialização
do fruto “in natura” há também necessidade de se
definir padrão de classificação tomando por base a
maior homogeneidade conseguida, com os cultivos
de clones.
Há indícios de que o mercado aceitaria a entrada de grandes quantidades de suco de caju, desde que o suco seja apresentado clarificado e concentrado. Quanto ao mercado interno, o suco de
caju pode ser servido na merenda escolar (mercado
institucional). Atualmente, as crianças nordestinas
estão tomando suco de uva.
Entre os muitos cenários que podem se desenhados para o futuro, três foram delineados: o primeiro é conservador, o segundo é construído com
algumas mudanças e o terceiro é otimista. O primeiro deles mostra que se nenhuma ação for desenvolvida, isto é, se a tendência natural da atividade não
for alterada, a cajucultura regional irá se contrair fortemente, tendo como resultado a perda da participação do país no mercado mundial e a destruição de
postos de trabalho nas atividades rurais e urbanas.
No segundo cenário, para que o produto se mantenha no mesmo patamar, em termos de comércio exterior, é preciso que se concretize o mais rápido
possível e de forma agressiva, o que prevêem os
protocolos firmados entre governos estaduais, sindicatos de produtores e de industriais, bancos financiadores e empresas de pesquisa, para modernização
da cajucultura. O terceiro cenário, ou seja, a inver-
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são do processo de decréscimo da produção e até
incremento de posição no “ranking” mundial, deve
servir como um referencial, tendo em vista que requereria mudanças estruturais fortes, tais como: prioridade nacional para soerguimento do setor, injeção expressiva de recursos subsidiados, mudança
do perfil gerencial dos agentes do sistema, forte
campanha de “marketing” no exterior e, por fim, renovação total dos plantios, com material genético de
boa qualidade.
Diante desse quadro todo, no ano passado, dia
8 de setembro de 1999, o Governo Brasileiro lançou o
Programa Especial das Exportações, e esse foi o primeiro sinal de que o Governo quer a participação ativa da classe privada, esta não pode ficar mais esperando somente ações de Governo. Ele lançou esse
programa, a castanha de caju foi inserida, e 58 setores da economia foram escolhidos. Existem providências com relação ao financiamento à exportação;
questões trabalhistas, tributárias, etc. Se de um lado
você tem Governo dando livre acesso para você negociar qualquer assunto, de outro lado a classe privada, tem os seus representantes para ter diálogo com
eles.
O empresário cearense Ronaldo Fontenele está
articulando todo este esforço no Ceará através da
Gerencia Setorial da Castanha de Caju.
Para recuperação e modernização da cajucultura do Ceará é necessário antes de mais nada, a efetivação de uma aliança sólida entre Governo Estadual,
baseado no Congresso Nacional e empresários para
conseguirmos dar um salto de qualidade, na conscientização de que o esforço trará retornos econômicos
e sociais para o país.
Algumas medidas são necessárias e se inicia
com um zoneamento e delimitacão de quatro pólos,
onde inicialmente serão concentrados os esforços,
considerando principalmente o fator do baixo risco.
Em seguida é necessário a Recuperação dos
Cajueiros em produção com a Tecnologia Mínima
recomendada pela Embrapa, com custos baixos visando aumentara os 200 quilos por hectare para
700 no quinto ano, através de podas, fitossanidade
e outras.
Temos também de substituir as copas por enxertos de clones de cajueiro anão precoce a ser feita
gradativamente, erradicando as plantas improdutivas
e inclusão de novas atividades até que o cajucultor tenha lucro.
Com relação aos novos plantios, estes deverão
ser efetuados exclusivamente com clones com possi-
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bilidades exitosos tanta sob irrigação como para
aqueles sob dependência de chuvas
Uma questão fundamental é a capacitação do
produtor através da difusão da tecnologia e assistência técnica e a formação de viveiristas para a produção de borbulhas e a preparação de milhares de mudas enxertados.
A melhoria na qualidade da castanha pressupõe
a implantação de secagem, limpeza e seleção de castanha no campo.
A implantação de minifábricas seria outra solução ideal para cooperativas, associações de produtores ou de assentados, trabalhando ou não em parceria com uma empresa âncora.
O aproveitamento integral do pedúnculo é outra
meta a ser atingida, aliada à promoção comercial.
Essas são apenas algumas idéias, muitas das
quais já estão sendo postas em prática.
Acreditamos que a Gerencia Setorial da Castanha de Caju, dirigida pelo empresário Ronaldo Fontenele em aliança com órgãos de governo possa
evoluir para a criação de uma Companhia de Comercialização e Marketing, sustentada em parte, por
um percentual que as empresas industriais aportariam das receitas oriundas das exportações dos produtos do caju.
Muito obrigado.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, eu já estive
nesta tribuna por mais de uma vez para ressaltar as
potencialidades de meu estado. De fato, Goiás tem
alcançado índices de crescimento impressionantes
nas últimas duas décadas, muitas vezes superando
a média nacional. Crescimento que já lhe garante
hoje a honrosa posição de oitava economia mais
forte do país.
Isso não se deve apenas à sua infra-estrutura invejável, construída ao longo dos últimos 16 anos.
Nem somente às suas riquezas naturais. Goiás tem
crescido sobretudo pela força de seus municípios,
que em cada canto do estado, às vezes sob um trabalho anônimo, fazem muito bem sua parte, construindo
o conjunto que hoje desponta em todo o país, sendo
uma das principais unidades da federação catalisadoras de investimentos.
Voltei entusiasmado de uma viagem que fiz ao
município de Maurilândia, no sudoeste de Goiás, no
último final de semana, quando participei das comemorações do trigésimo sexto aniversário daquele município. Uma cidade jovem, emancipada em 1963,
que em muito pouco tempo já torna-se um dos alicer-
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ces da riqueza regional. Grande produtor de açúcar,
soja e milho, a região de Maurilândia produz também
mais de 10 mil toneladas/dia de cana. E um exemplo
muito forte que ilustra a minha tese.
A administração da cidade tem grande responsabilidade no crescimento apresentado pelo município. Apenas nessa solenidade do último domingo, o
prefeito José Carlos Cruz e a comunidade inauguraram 80 mil metros de asfalto, 8 mil metros de recapeamento, uma nova escola com 20 salas de aula, a cadeia pública municipal, 22 mil metros lineares de meio-fio e 402 casas populares para a população pobre
do município. Tudo com recursos próprios, sem um
centavo do estado ou de outras instituições.
O trabalho do prefeito vai muito além. Maurilândia, dentro da atual gestão, ganhou uma creche para
100 crianças pobres, um abrigo para idosos, feira coberta com área de 1.500 metros quadrados, que serve ao comércio e à cultura da região; todas as principais ruas e avenidas ganharam moderno sistema de
iluminação, com lâmpadas de vapor de sódio.
E o mais importante é o exemplo de ajuste de
contas mantido pela prefeitura. Nada menos que 44%
da receita de 145 mil reais mensais são para investimentos sociais e de infra-estrutura, um exemplo para
a administração pública brasileira.
Em função disso, consegue-se pagar o funcionalismo no último dia útil do próprio mês trabalhado,
fato raro até no mundo empresarial.
Os recursos têm sido bem investidos. De acordo
com relatório do Tribunal de Contas, Maurilândia investe mais de 25% em educação, 13% em saúde,
mantendo médicos e dentistas permanentemente
atendendo a população mais carente.
Faço esse pronunciamento para que se registre
nos anais desta importante casa política o exemplo
de um município pujante e de uma administração realmente séria.
Cumprimento o prefeito José Carlos e a vice-prefeita Eny Almeida pelo excepcional trabalho.
Cumprimentos extensivos aos deputado federal Geovan Freitas e ao deputado estadual Antônio Ribeiro,
representantes daquele município.
Cumprimento especialmente toda a população
de Maurilândia. Um povo guerreiro, obstinado e competente que vem, junto com as autoridades municipais, transformando o perfil sócio-econômico do município, fazendo dele um destaque nacional e ajudando a
fazer de Goiás, a cada dia um estado mais forte e
mais respeitado.
Muito obrigado.
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O SR. JOÃO ALBERTO SOUZA (PMDB – MA)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, no século
passado, quando o capitalismo se uniu à democracia
representativa, consagrou-se a estratégia da “mão invisível” no que diz respeito aos reais responsáveis pelas decisões no campo da economia: a estratégia da
camuflagem dos verdadeiros donos do poder. Esses
concebem as iniciativas a tomar, materializam-nas
em decisões que são impostas à sociedade, mas não
aparecem.
Nessas circunstâncias e para o público, os refletores apontam para uma classe que Antônio Gramsci
chamou de “intelectuais orgânicos”. Trata-se de jornalistas, engenheiros, economistas, líderes religiosos,
cientistas, políticos, todos convocados para a tarefa
de legitimar as determinações estabelecidas na surdina.
Hoje, a tarefa dos “intelectuais orgânicos” dispõe de um aliado com extraordinária capacidade de
disseminação das notícias, das visões e das versões:
as empresas de comunicação de massa, globalmente
interligadas. São organizações poderosas, tecnologicamente muito bem equipadas, que divulgam a tese
propícia, no momento aprazado, com grande competência e eficiência, de tal forma que se torna impossível a análise isenta do que é dito e mostrado.
Até há pouco, o setor industrial era o grande representante dos donos do poder. Hoje, perdeu o posto pelos banqueiros e especuladores internacionais.
Ontem, o horizonte de uma nação mensurava-se pela
capacidade produtiva instalada e pela oportunidade
de emprego. Hoje, a riqueza econômica resume-se
no cálculo dos lucros, nas taxas dos juros, nas variações cambiais e nas cotações da bolsa.
Dentro desse contexto, o comando dos segmentos mais importantes do complexo empresarial
“...do país desloca-se para o estrangeiro e organiza-se numa rede de participações acionárias entrecruzadas, piramidais ou em cadeia, por efeito das
sucessivas fusões e incorporações que marcam as
etapas da concentração capitalista. O controle de
nossa vida econômica e política passa, com isso, às
mãos de entidades impessoais, irresponsáveis e
sem-pátria: são grupos societários, consórcios, fundos de investimento ou de participação”. (Fábio
Konder Comparato, in Folha de S.Paulo, 16.11.99).
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, faço essas observações preliminares para
comentar o que vem ocorrendo de uns tempos para
cá no campo da estabilidade de nossa economia, da
estabilidade do real, do controle da inflação e do estado de ânimo da população.
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criminação, responsáveis pelo grande contingente
de afro-descendentes despossuídos e à margem do
crescimento econômico. Não dá para falar em miséria e fome sem lembrar da pobreza dos negros brasileiros. Se o país tem 57 milhões de pobres, ou
seja, 36% da população, podemos dizer que grande
parte desse contingente é formado pelos afro-descendentes.
A discriminação está nos números. Levantamento do Ministério da Educação, onde 22,2% da população negra são de analfabetos, enquanto 9% dos
brancos não sabem ler e escrever. Outros dados: em
1990, os negros tinham, em média, 3,3 anos de estudo; os pardos, 3,6 anos; e os brancos, 5,9 anos. A
Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em 1997 mostra que, enquanto mestiços e brancos ganham em média 6,3 salários mínimos, os negros recebem 2,9 salários mínimos.
Outra pesquisa, que mostra a discriminação do
negro no mercado de trabalho – Mapa da População
Negra no Mercado de Trabalho –, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), revela que na média, somente 6% dos cargos decisórios no país são ocupados por negros. Isso é muito pouco. Apenas no Distrito Federal é que este percentual sobe para 15,9%. É a
maior presença entre seis regiões metropolitanas
pesquisadas, porque além do DF, o estudo foi realizado em Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador
e São Paulo.
A pesquisa do Dieese mostra que os negros realmente estão em subempregos ou empregos ruins e
longe do poder decisório da sociedade brasileira. A
maioria está a um passo do desemprego (41,2% trabalham sem carteira assinada, em biscates ou serviços domésticos). Pelo menos 22,6% dos negros no
mercado de trabalho estão em vagas que não exigem
qualquer qualificação. A taxa de desemprego entre
negros também é alta, ficando na faixa de 21,7%, enquanto entre os não negros é de 16,5% .
Os resultados da pesquisa trazem informações
que demonstram uma situação de reiterada desigualdade para os trabalhadores negros no mercado de trabalho, de ambos os sexos, demonstrando, sem sombra de dúvidas, que a discriminação racial é um fato
presente e cotidiano. Mais ainda: os resultados permitem concluir que a discriminação racial sobrepõe-se à
discriminação por sexo, combinando-se à esta para
formar o cenário de aguda dificuldade em que vivem
as mulheres negras, atingidas tanto pela discriminação racial como pela discriminação de gênero.
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“A situação apresentada por estes dados revela
um aspecto crucial da desigualdade social no Brasil:
injusta distribuição da riqueza gerada e de políticas
econômicas que beneficiam grupos privilegiados, em
detrimento dos trabalhadores. Está calcada também
sobre diferenciações e comportamentos discriminatórios disseminados por todo o país. A justiça social, a
igualdade de oportunidades, a cidadania plena, enfim, as condições que ofereçam a todos uma igual distribuição das possibilidades de obter seus sustento e
a plena realização de suas capacidades passam, necessariamente, pela construção da igualdade racial
no Brasil”.
Esse abismo que separa negros e não negros é
mais do que conseqüência de 400 anos de escravidão. Também é resultado do processo de “abolição à
brasileira”. A história registra que os escravos só foram libertados porque era mais vantajoso economicamente trocá-los por imigrantes europeus assalariados.
Passado mais de um século de abolição, a realidade de exclusão se mantém. Conseqüência direta
de uma herança secular de pobreza, referendada por
uma ideologia de suposta inferioridade racial. A pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, divulgada
em 1997, pelo IBGE, mostra que, enquanto mestiços
e brancos ganham em média 6,3 salários-mínimos,
os negros recebem 2,9.
Diante dessas evidências e das badaladas comemorações dos 500 anos de descobrimento do Brasil, cabe uma questão: como podemos falar em comemorações com tantas desigualdades?
A cidadania pretendida pelos negros tem como
objetivo o despertar para a situação de exclusão em
que vive a maioria brasileira de raízes africanas. O governo FHC e sua política neoliberal, associados que
estão ao passado colonial escravista, explorador e
excludente das elites brasileiras, perpetua as desigualdades sociais, priorizando questões econômicas
e acordos internacionais, diga-se FMI. Os efeitos das
ações deste governo ampliam ainda mais os contrastes sociais, gerando situações como a informalização
crescente do mercado de trabalho e o aumento do desemprego. Quem mais sofre as conseqüências deste
desgoverno são os menos privilegiados, ou sem privilégio nenhum, da cidade ou do meio rural, acentuando ainda mais a violência e o genocídio da população
negra e pobre.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o primeiro passo para que se reconheça a questão racial
como uma questão nacional é entendê-la como de
responsabilidade de todos que lutam pela construção
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de uma sociedade justa e igualitária. Para isso, é necessário o rompimento do histórico silêncio sobre a
discriminação racial; conhecimento este que nos leva
a constatar que um trabalhador negro, com formação
universitária, recebe o equivalente à metade do salário de um trabalhador branco com igual qualificação.
Nesta data – Dia Nacional da Consciência Negra –
em que homenageamos a imortalidade de Zumbi dos
Palmares, reafirmamos que o caminho para alterar a
realidade da população negra é atender às suas necessidades básicas imediatas e o combate ao neoliberalismo.
Todas as denúncias de racismo já foram feitas.
O mito da democracia racial está ultrapassado. Exigimos, portanto, ações efetivas do Estado que retire
a população afro-descendente da condição de marginalização perante a sociedade brasileira, para que
tenhamos orgulho de conviver na multiplicidade de
raças e de culturas, pois não é possível construir um
projeto de nação e de cidadania sem levar em conta
a marginalização dos afro-descendentes brasileiros.
Finalizando, não poderia deixar de mencionar o
exemplo de tolerância e democracia que nos deu um
grande clube brasileiro, o Clube de Regatas Vasco da
Gama, do Rio de Janeiro, não por acaso, o clube de
minha predileção. O Vasco foi o primeiro clube de futebol a receber em suas equipes e quadro social, negros, operários e imigrantes pobres. Esta história libertária e centenária, deste que é um dos mais populares clubes brasileiros, é um exemplo de que podemos conviver na multiplicidade de raças e culturas,
construindo assim um projeto de nação solidária e cidadã, onde o ser humano não seja discriminado pela
cor da sua pele.
“Valeu, Zumbi”.
Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quem conhece a história contemporânea deste País
sabe que o Estado do Tocantins, há uma década,
começou rigorosamente do ponto zero.
É que era o norte goiano, que deu origem a essa
unidade federada, uma das regiões mais pobres não
apenas do Brasil, mas de todo o continente
sul-americano, relegada, por séculos, ao mais completo e absoluto abandono.
Qualquer pessoa isenta que hoje visite o Tocantins, espanta-se com o progresso ali em processo. Milhares de quilômetros de estradas de rodagem pavimentados (quase cinco mil), grandes projetos agropecuários em plena operação, com área plantada de
grãos superior a duzentos e sessenta mil hectares,
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extensão da eletrificação rural, e, dentre muitos outros empreendimentos, a construção da Usina Hidrelétrica de Luís Eduardo Magalhães, que terá capacidade para gerar 850 MW, sem falar-se na construção
da ferrovia Norte-Sul e da hidrovia Araguaia-Tocantins.
No entanto, sem embargo de todas essas iniciativas, que vêm proporcionando a indispensável infra-estrutura ao Tocantins, o Estado, inquestionavelmente, ainda tem recursos limitados.
É pobre, e necessita de recursos federais para
sua emancipação socioeconômica completa. Afinal,
consoante apurou o próprio Ministério da Integração
Regional, mais de duzentos e trinta mil tocantinenses ainda vivem em situação de miséria, em duas
regiões do Estado, que alcançam setenta e dois municípios.
Todos os esforços do Governo do Tocantins, é
preciso reconhecer, não são suficientes para proporcionar melhor qualidade de vida a todas essas pessoas, por uma razão muito simples e óbvia: falta de recursos financeiros.
Nesse contexto, é absolutamente fundamental
que a União salde a dívida constitucional – e não
mero favor ou privilégio – com o Estado.
Trata-se de um débito que ascende a mais de
um bilhão de reais, devido ao Tocantins pelo Governo
Federal na forma da Lei Maior, e em conseqüência da
criação dessa Unidade da Federação. É procedimento que foi adotado com outros Estados também de criação recente.
Depois de incontáveis gestões do chefe do
Executivo estadual, apoiado integralmente pela bancada tocantinense no Congresso Nacional, finalmente no último dia 11, do corrente mês, o Presidente Fernando Henrique Cardoso comprometeu-se
a saldar esse débito, que, seguramente, em muito
contribuirá para o maior desenvolvimento socioeconômico do Tocantins e para a melhoria das condições de vida de sua população, especialmente a
mais carente.
Pelo que ficou acertado – e tive a honra de estar
presente nesse encontro do governador Siqueira
Campos com o Presidente da República – até o final
deste ano o Governo Federal definirá uma programação para o pagamento do débito a que nos referimos.
E o fechamento das contas do exercício em curso entre União e Tocantins não será efetivado antes que a
dívida seja acertada.
Trata-se, Sr. Presidente, de um fato auspicioso
para todos os tocantinenses, com quem desejamos
nos congratular, desta tribuna, por essa importante vi-
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tória para nosso Estado, agradecendo ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso por mostrar-se sensível
e interessado na solução dessa angustiante questão.
Era o que tínhamos a dizer.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a população de
Iporá está vivendo hoje uma daquelas datas festivas
em que as pessoas já acordam com um forte sentimento de satisfação comunitária. A sensação de alegria que vai invadir a cidade é um fenômeno instintivo,
tal a característica de solidariedade coletiva que é marca constante da vida de Iporá. É claro que todos carregamos dentro de nós uma consciência de cidadania,
uma consciência de nossos direitos como participantes de uma coletividade. Mas o instinto é uma coisa
ainda mais autêntica, vem de dentro, tem uma força diferente e libera o indivíduo das influências que tolhem
a sua livre manifestação. É como se voltássemos a
ser crianças, e como se não nos sentíssemos presos
às responsabilidades do dia-a-dia. Ficamos mais amigos, menos competitivos, mais comunitários.
Na data de hoje, quando estará completando
51 anos de vida, a nossa Iporá, no Oeste de Goiás,
deveria ser palco desse jeito de ser que vale apenas
um dia. Digo que deveria ser se o povo dessa cidade querida não fosse um povo diferente. Estamos
em festa, comemoramos o aniversário do município,
é uma data especial, mas o nosso sentido de comunidade, a nossa força coletiva, a solidariedade que
preside o espírito de Iporá, tudo isso, afinal, é um fenômeno de todos os dias. As famílias que lá chegaram e lá ficaram souberam construir esse espírito de
união. E isso não é apenas o componente cultural
da história de Iporá. É graças a isso que a cidade
cresceu, forjou sua índole de cidade-pólo e projetou-se como um dos municípios mais importantes do
Estado de Goiás.
É graças a essa índole participativa, a esse espírito de construção, que Iporá assumiu a consciência coletiva de que só a educação liberta e dignifica
o indivíduo e de que somente com a educação poderá ser construído o desenvolvimento econômico e
social de um país ou de uma cidade. E isso explica
o fato de sermos hoje um dos municípios mais bem
dotados de estrutura educacional no Estado de Goiás e na região Centro-Oeste. Nossa rede pública de
ensino abriga uma comunidade que chega a 12.600
alunos matriculados, para uma população que deve
estar em torno de 40 mil habitantes.
Isso corresponde a quase 32 por cento da população, e não tenho dúvida em afirmar que é um índice
invejável, se comparado à grande maioria dos municí-
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pios brasileiros e do nosso próprio Estado. E o mais
importante é que os nossos jovens não precisam deixar a cidade para atingir o ponto mais alto da formação superior. Com os cursos de Geografia, Letras,
Matemática, História e Biologia, a Faculdade de Ciências e Letras prepara a juventude da cidade para o futuro, permitindo que essa juventude permaneça fiel
às suas raízes familiares e se transforme em agente
coletivo do desenvolvimento econômico e social na
própria região. Na área de saúde, estamos na vanguarda das melhores estruturas hospitalares do Estado, e em Iporá está concentrado o atendimento médico-sanitário de toda a região Oeste do Estado.
Aos queridos amigos de Iporá, que estão hoje
em festa, quero transmitir a minha convicção de que
nossa cidade é um exemplo em todos os setores da
vida comunitária e produtiva. Com as suas terras
férteis e a grande capacidade de empreender dos
proprietários rurais, montamos uma agricultura pujante, apesar das dificuldades criadas pelas políticas
federais. Temos uma bacia leiteira que sustenta
uma das melhores estruturas industriais do Estado
no ramo dos laticínios. É outro setor produtivo que
vem sofrendo com as desastradas políticas da área
econômica, com o desmando das importações subsidiadas e com a competição desleal dos países do
Mercosul. Mas também nesse setor temos revelado
a nossa capacidade de superação das dificuldades
conjunturais.
Existem todas as razões para cultivar esse orgulho especial de ser iporaense. É um orgulho cívico de ter nascido em Iporá, de ser da cidade, de
nela viver e de fazer dela o sítio privilegiado de todas as aspirações de paz, de progresso, de integração familiar e de realização pessoal. Não tive o privilégio de nascer em Iporá, mas o carinho dos meus
amigos fez de mim um iporaense por adoção. Iporá
é um daqueles lugares privilegiados do nosso planeta em que não há limites para o sonho. Sonho de realizar, de ajudar, de viver sob a inspiração de Deus
e de ser feliz. O aniversário comemorado hoje é um
bom motivo para a explosão de nossas alegrias.
Mas somos alegres por natureza, porque, nascidos
ou não na cidade, somos filhos de Iporá.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e os Srs. Senadores que constará da sessão deliberativa ordinária da próxima terça-feira, dia 23, a realizar-se às 14
horas e 30 minutos, a seguinte:
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Ata da 164ª Sessão Não Deliberativa
em 22 de novembro de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Nabor Júnior
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30 minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Nº 219, de 1999 (nº 1.661/99, na origem), de 8
do corrente, solicitando a retirada do Projeto de Lei da
Câmara nº 8, de 1999 (nº 3.125/97, na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – SINMETRO, e dá
outras providências.

(A mensagem lida será incluída em
Ordem do Dia oportunamente.)
PARECER Nº 978, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado nº
124, de 1999 – Complementar, de autoria
do Senador José Eduardo Dutra, que estabelece normas de acesso ao SIAFI – Sistema de Administração Financeira – e outros
sistemas de informações de órgãos públicos, e dá outras providências. (Nos termos
do Regimento nº 548/99, de audiência).
Relator: Senador Roberto Saturnino.
I – Relatório
Vem a esta Comissão, em face de requerimento
aprovado pelo Plenário (Requerimento nº 548/99, o
projeto de lei referenciado à epígrafe, de autoria do
nobre Senador José Eduardo Dutra, que objetiva estabelecer normas regulando o acesso de órgãos e
instituições públicas e também de entidaes representativas da sociedade civil ao SIAFI – Sistema Integra-

do de Administração Financeira do Governo Federal –
e a outros sistemas de informações de órgãos públicos.
Aprovado, na forma de Substitutivo, pela douta
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta
Casa, inicia o projeto estabelecendo, em seu art. 1º, que
“é assegurado a todo cidadão o direito a informações detalhadas que lhe permitam analisar a natureza, o procedimento administrativo e os fins dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios...”.
No art. 2º, prevê que “a execução financeira, orçamentária e patrimonial da administração direta e
das autarquias e fundações da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios deverá ser realizada em sistemas de informações integrados em bases de dados, a serem implantados, paulatinamente,
em todos os órgãos e entidades existentes em cada
esfera de governo”.
Objetivando imprimir efetividade ao direito que
assegura, estabelece a iniciativa, em seu art. 3º, que
os três Poderes da União instalarão, junto a cada unidade de seu respectivo sistema de controle interno,
no prazo de até cento e oitenta dias a partir da vigência
da lei complementar em elaboração, “terminais que permitam ao cidadão ter acesso a todas as bases de dados
referentes aos atos de gestão financeira, orçamentária
e patrimonial de seus órgãos e entidades autárquicas e
fundacionais, em especial às seguintes:
I – Sistema Integrado de Administração Financeira da União (SIAFI);
II – Sistema Integrado de Dados Orçamentários
(SIDOR);
III – Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE);
IV – Sistema Integrado de Administração de
Serviços Gerais (SIASG);e
V – Sistema do Patrimônio Imobiliário da União
(SPIU)".
No § 2º do mesmo artigo, prescreve que “o número de terminais a serem instalados será definido
em função da demanda específica verificada em cada
ponto de consulta, observados o mínimo de dois e o
máximo de vinte terminais por Estado da Federação,
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à exceção do Distrito Federal, que disporá do número
máximo de terminais”.
Na forma do art. 4º, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios adotarão todas as providências
objetivando facultar o acesso do cidadão ao Sistema
de Administração Financeira para Estados e Municípios (SIAFEM) e a todas as demais bases de dados
referentes a seus atos de gestão.
No art. 5º, institui indispensável salvaguarda à
privacidade dos servidores, preconizando que o
acesso aos sistemas de administração de recursos
humanos alcançará nível apenas de consulta, vedada
a inserção de qualquer dado que possibilite a identificação do servidor ou empregado.
Prosseguindo, prevê, no art. 6º, que a inexistência de sistema informatizado ou eventuais dificuldades de natureza técnica não eximem o poder público,
salvo quando protegido por sigilo estabelecido em lei,
de colocar à disposição do cidadão, quando requeridas, informações pormenorizadas sobre qualquer de
seus atos de gestão.
Nos arts. 7º e 8º, a par de prescrever normas de
conteúdo eminentemente instrumental, regulando a procedimento de obtenção de senhas de acesso, estabelece, ainda, ser dever dos titulares ou proprietários das bases de dados, sob pena de responsabilidade, providenciar a imediata concessão das senhas requeridas.
O art. 9º define outros usuários, em sua maioria
órgãos e entidades da administração pública, a quem
é também facultado o acesso às mencionadas bases
de dados.
Pelos arts. 10 e 11, determina a concessão, até
trinta dias após a promulgação da projetada lei, de senhas a pelo menos dois servidores do Senado Federal,
Câmara dos Deputados, TCU, Procuradoria-Geral da
República, STF e demais Tribunais Superiores, preconizando, ainda, a prévia divulgação de quaisquer alterações das rotinas de consulta às bases de dados.
Finalmente, nos arts. 12 e 13, veda a cobrança
de taxas ou emolumentos pelo acesso facultado ao
cidadão e estabelece que o descumprimento de qualquer dispositivo da lei complementar em elaboração
“constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, tipificado no inciso IV do art. 11 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, sujeitando-se o infrator às cominações
estabelecidas no inciso III do art. 12 da mesma lei”.
Justificando a proposição, ressalta o nobre Senador José Eduardo Dutra, inicialmente, que a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, como órgão
central de planejamento e controle financeiro, propiciou, já em janeiro de 1987, a implementação do Siafi,
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que não apenas significou “contribuição fundamental
para a modernização e transparência da máquina administrativa”, mas representou sobretudo “a superação de uma realidade administrativa de gestão dos
recursos públicos que se caracterizava pela diversidade e defasagem de múltiplos padrões de escrituração contábil e pela existência de milhares de contas
correntes bancárias que comprometiam a saúde das
finanças públicas do País”.
Em seguida, após lastimar o fato de a sociedade
brasileira durante anos não haver sequer percebido o
valor e a importância do Siaf, sobretudo para o acompanhamento e controle da execução do Orçamento
da União, enfatiza que “um dos instrumentos característicos de regimes ditatoriais é a retenção das informações relativas ao dia-a-dia do que ocorre na administração pública, de modo especial, ao gasto dos recursos financeiros públicos, tanto no plano federal
como no estadual e no municipal. É vestígio que remonta ao Brasil Império a não-permissão de acesso,
pela sociedade, aos dados financeiros e orçamentários dos Governos, nas três esferas, fato que afronta,
em todos os sentidos, a democracia”.
E concluindo, assinala, no essencial:
“É uma realidade incontestável o fato
de que o controle das finanças públicas a
cargo do Sistema de Controle Interno, dos
Tribunais de Contas e de um reduzido círculo parlamentar não é suficiente para vedar
os inúmeros ”ralos por onde escoam os escassos recursos públicos.
A fim de superar as limitações do sistema institucional de controle das finanças
públicas, e baseado na convicção de que a
fiscalização da aplicação dos recursos públicos deve ser, sobretudo, uma tarefa do cidadão através das organizações sociais representativas, o presente Projeto de Lei que
ora apresento, propõe a incorporação de
novos usuários do Siafi como a empresa,
organizações não-governamentais, além de
instituições e órgãos públicos no âmbito federal, estadual e municipal, garantindo as
condições necessárias para a proliferação
de mecanismos de controle social e submetendo o acesso ao Siafi a um processo de
profunda ampliação e democratização.
..............................................................
Levando-se em conta os riscos de expor o sistema a uma situação de colapso
operacional com a instalação de milhares de
terminais de consulta, optamos por restringir a
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instalação destes terminais nas unidades
regionalizadas e descentralizadas, ou seja, as
Ciset e as Delegacias Regionais de Controle.
Pelo lado público, cuidamos de agregar às normas os Estados e Municípios,
uma vez que são igualmente gestores de recursos tributários. Quanto a estes, não se
pode argumentar que este Projeto venha a
ferir a autonomia concedida pela Constituição, pois ela própria preconiza a publicidade
como um dos princípios régios da Administração, nos três níveis. Ademais, a Lei Maior
autoriza, ainda, a União a estabelecer normas gerais em matéria de finanças públicas,
o que engloba, também, a forma de divulgação dos dados dos recursos públicos."
Por sua vez, ao justificarem o pedido de encaminhamento da matéria a esta Comissão, os autores do Requerimento nº 548/99, argumentam, de início, que “atualmente o Siafi permite o acesso e uso
a 30.000 usuários em todo território nacional, sendo
que simultaneamente, só é possível o acesso para
2.400 usuários”.
Em seguida, destacam que “o acréscimo de novos usuários deve ser objeto de avaliação prévia, haja
vista o fato de que o aumento do número de usuários,
provavelmente provocará crescimento do tráfego da
Rede do Siafi, o que demandará redimensionamento
e reestruturação da Rede, gerando, necessariamente, despesas não previstas no orçamento aprovado
para o Sistema”.
Adiante, enfatizam que “a disponibilização de terminais para consultas, prevista no caput do art. 3º do projeto
de lei, provocaria também despesas não previstas no orçamento aprovado para manutenção do sistema”.
E, finalizando, consignam que “as conseqüências de caráter orçamentário e financeiro dos pontos
até aqui registrados carecem ser analisados pelo
Órgão competente, uma vez que o projeto de lei não
menciona o assunto, e, obviamente, não identifica
qual a unidade da administração pública será responsável por gerenciar estas despesas”.
É o relatório.
II – Voto
Nos termos regimentais, a esta Comissão compete opinar sobre “aspecto econômico e financeiro de
qualquer matéria que lhe seja submetida...” (RI/SF,
art. 99, I).
A normatização do acesso às informações do
Siafi e demais bancos de dados referidos no projeto
será, em nosso entender, um fator de incentivo à soci-
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edade para ampliar e aprofundar a busca dessas informações, cujo interesse, para o cidadão, aumenta
com as políticas de rigor nos ajustes fiscais.
O controle social, por sua vez, constitui fator de
grande importância no aumento da eficácia, por parte dos
executivos, no gerenciamento dos recursos públicos.
O projeto, com as modificações da CCJ, é interessantíssimo para o aperfeiçoamento democrático e
para a melhoria da gestão financeira nos três níveis
de governo.
Quanto aos ônus econômico-financeiros da matéria, parecem-nos de pouca monta, sobretudo se levarmos em conta a relação custo-benefício a estabelecer-se com as medidas projetadas, visivelmente positiva para sociedade que, no seu próprio interesse,
poderá suprir, com o vigilante acompanhamento dos
gastos públicos, eventuais carências dos sistemas
institucionais de controle interno e externo.
Contudo, não podemos deixar de considerar
as dificuldades de natureza orçamentária a serem
enfrentadas não só pelos administradores ou proprietários das bases de dados referidas no projeto,
como também para aqueles que forem adquirir e
instalar os terminais de consulta do cidadão. E tampouco podemos permitir que aspectos meramente
instrumentais, como questões orçamentárias, venham a causar embaraços à plena eficácia das
prescrições de iniciativa tão oportuna e de tão elevado alcance.
Por isso, rendemo-nos, em parte, às objeções
consignadas na justificação do Requerimento nº
549/99, parece-nos de bom alvitre não apenas ampliar o prazo do art. 3º para instalação dos terminais, a
fim de possibilitar os arranjos orçamentários pertinentes, como ainda deixar expresso a quem efetivamente
cabem, na esfera federal, os ônus decorrentes da implementação das demais medidas decorrentes da
proposição em exame.
Diante do exposto, o nosso voto é pela aprovação da matéria na forma do substitutivo acolhido pela
CCJ, com as seguintes subemendas:
SUBEMENDA Nº 1-CAE À EMENDA Nº 1-CCJ
Substitua-se, no art. 3º do substitutivo, a expressão “no prazo de até cento e oitenta dias a partir da vigência desta lei” por “no prazo de até duzentos e setenta dias a partir da vigência desta lei”.
SUBEMENDA Nº 2-CAE À EMENDA Nº 1-CCJ
Acrescente-se, após o art. 13 do substitutivo, o
seguinte artigo, renumerando-se o dispositivo subseqüente:
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“Art. 14. As despesas decorrentes da
aquisição e instalação dos terminais de consulta previstos nesta lei correrão à conta do
orçamento de cada sistema de controle interno, cabendo aos administradores ou proprietários dos sistemas ou bases de dados
os gastos com transmissão de informações
e eventuais ampliações.”
Sala da Comissão, 16 de novembro de 1999. – Ney
Suassuna, Presidente – Roberto Saturnino, Relator –
Carlos Bezerra – Freitas Neto – Eduardo Suplicy –
Pedro Piva – Bernardo Cabral – Francelino Pereira –
José Alencar – Lúdio Coelho – Gilberto Mestrinho –
Jefferson Péres – Bello Parga – José Fogaça.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI Nº 8.429, DE 2 DE JUNHO DE 1992
Dispõe sobre as sanções aplicáveis
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administação pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração
pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:
I – praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de
competência;
II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem
ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econÔmica capaz de
afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.
CAPÍTULO III
Das Penas
Art. 12. Independentemente das sanções
penais, civis e administrativas, previstas na legislação
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específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações:
I – na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou
valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da
função pública, suspensão dos direitos políticos de
oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três
vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;
II – na hipótese do artigo 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa
civil de até duas vezes o valor do dano e proibição de
contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou
incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;
III – na hipótese do artigo 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos pagamento de multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar
com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda
que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário, pelo prazo de três anos.
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas
nesta Lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido
pelo agente.
....................................................................................
PARECER Nº 979, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre o Projeto de Lei do Senado
nº 85, de 1999 de autoria do Senador Lúcio Alcântara, que altera a redação da Lei
nº 6.463, de 9 de novembro de 1977, que
“torna obrigatória a declaração de preço
total nas vendas a prestação e dá outras
providências”, e a Lei nº 8.078, de 11 de
novembro de 1990 – Código de Proteção
e Defesa do Consumidor, para tornar
obrigatória a declaração de composição
do preço total nas vendas e prestação, e
dá outras providências."
Relator: Senador José Alencar
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I – Relatório
Em exame nesta Comissão, nos termos do art. 99,
I e III, do Regimento Interno, em decisão de caráter terminativo, sob o amparo dos arts. 58, § 2º, I, da Constituição Federal, e 91, I, da Lei Interna, o Projeto em epígrafe, de autoria do Senador Lúcio Alcântara, visa a alterar
a redação de duas normas básicas e correlatas que tratam das garantias do consumidor. Uma delas, a Lei nº
6.463, de 9 de novembro de 1977, determina que sejam
informados o preço de venda à vista do produto e o
valor e o número de prestações mensais. A outra, o
código de Proteção e Defesa do Consumidor, confere
ao comprador o amplo direito à informação acerca do
que está adquirindo, inclusive quanto à forma de aquisição.
O autor do Projeto, não desconhecendo o alcance da legislação vigente, atenta para a necessidade de que se obrigue a anunciante a conferir o
mesmo destaque – visual e sonoro – quando da publicidade do preço à vista, e das formas de pagamento do valor de prestações para as mercadoria
compradas a prazo.
Não foram, oferecidas emendas no prazo regimental, nem consta da base de dados Mate a existência de projeto em tramitação no Senado Federal que
verse sobre o tema.
II – Análise
Embora existam normas específicas acerca da
matéria, ora submetidas a alteração a imprecisáo de
seus textos faculta ao anunciante, ao mesmo tempo
em que atende a suas determinações, dissimular informações essenciais ao discernimento do comprador.
A preponderância visual, na publicidade impressa, do valor das prestações, em detrimento das informações acerca do efetivo desembolso, após concluída a quitação do débito contratado, é prática comum.
O mesmo ocorre nas veiculações por qualquer outro
meio de divulgação.
O projeto em análise determina que haja igual
destaque na menção de todos os componentes do
preço, tendo por objetivo conferir maior clareza aos
olhos do consumidor quanto à forma de pagamento
e aos custos mensal e final daquilo que está comprando.
A iniciativa em tela se reveste, assim, da mais
alta relevância do ponto de vista do indivíduo e da
economia popular. Ao mandar conferir maior visibilidade aos valores relativos às transações mercantis a
prazo, a lei decorrente da aprovação do projeto estará
oferecendo ao consumidor condições elementares –
mas fundamentais – à sua avaliação quanto à pos-
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sibilidade efetiva de honrar o ompromisso, sem sacrificar-se e a seus familiares. Mais por isso, possibilita
criar-se uma verdadeira consciência de cidadania, ao
viabilizar, inclusive, a identificação da prática da cobrança de juros e encargos extorsivos, contrários ao
interesse do País e da sociedade.
III – voto
Diante do exposto, o voto é favorável à aprovaão
do Projeto de Lei do Senado nº 85, de 1999, com uma
breve correção na colocação do indicativo NR, relativo à nova redação que se pretende dar ao caput do
art. 1º da Lei nº 6.463, de 1977, constante do art. 1º do
projeto:
EMENDA Nº 1 CAE
“Art.1º Nas vendas a prestação de artigos de qualquer natureza e na respectiva
publicidade escrita e falada será obrigatória
a declaração, com igual destaque, do preço
de venda à vista da mercadoria, do número
e do valor das prestações, da taxa de juros
mensal e dos demais encargos financeiros a
serem pagos pelo comprador, incidentes sobre as vendas a prestação.” (NR).
“............................................................”
Da mesma forma, a inserção desse mesmo indicativo ao final do parágrafo único que se pretende
acrescer ao art. 31 da Lei nº 8.078, de 1990 não se
justifica, por tratar-se de inclusão e não de nova redação a dispositivo existente:
EMENDA Nº 2 CAE
“Art.31 ...................................................
Parágrafo único. Quando a oferta ou a
apresentação se referirem a fornecimento
com pagamento parcelado, também serão
informados, com igual destaque, o preço de
venda à vista da mercadoria, o número e o
valor das prestações, a taxa de juros mensal e os demais encargos financeiros a serem pagos pelo comprador, incidentes sobre
as vendas e prestação."
Sala da Comissão, 16 de novembro de 1999. –
Ney Suassuna, Presidente – José Alencar, Relator
– Jefferson Péres – Romero Jucá – Roberto Saturnino – Freitas Neto – João Alberto Souza,(sem
voto) – Lúcio Alcântara (abstenção) – Bernardo
Cabral – Agnelo Alves – Pedro Piva – Carlos Bezerra – Bello Parga – Gilberto Mestrinho – Osmar
Dias – José Fogaça – Mozarildo Cavalcanti.
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Texto Final Oferecido pela Comissão
de Assuntos Econômicos ao

PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 85, DE 1999
Altera a redação da Lei nº 6.463, de
9 de novembro de 1977, que “torna obrigatória a declaração de preço total nas
vendas a prestação e dá outras providências”, e a Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990 – Código de Proteção e Defesa
do Consumidor, para tornar obrigatória a
declaração da composição do preço total
nas vendas a prestação, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 1º da Lei nº 6.493, de 9 de novembro de 1977, com a redação dada pela Lei nº 8.979,
de 13 de janeiro de 1995, passa a vigorar nos seguintes termos:
“Art. 1º Nas vendas a prestação de
artigos de qualquer natureza e na respectiva publicidade escrita e falada será obrigatória a declaração, com igual destaque,
do preço de venda à vista da mercadoria,
do número e do valor das prestações, da
taxa de juros mensal e dos demais encargos financeiros a serem pagos pelo comprador, incidentes sobre as vendas a
prestação.” (NR)
“...........................................................”
Art. 2º O art. 31 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:
“Art. 31 ..................................................
Parágrafo único. Quando a oferta ou a
apresentação se referirem a fornecimento
com pagamento parcelado, também serão
informados, com igual destaque, o preço de
venda à vista da mercadoria, o número e o
valor das prestações, a taxa de juros mensal e os demais encargos financeiros a serem pagos pelo comprador, incidentes sobre
as vendas a prestação."
Art. 3º Esta lei entra em vigor noventa dias
após a data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de novembro de
1999. – Senador Ney Suassuna, Presidente.
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação.
§ 1º Na constituição das Mesas e de cada comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos
parlamentares que participam da respectiva Casa.
§ 2º Às comissões, em razão da matéria de sua
competência, cabe:
I – discutir e votar projeto de lei que dispensar,
na forma do regimento, a competência do Plenário,
salvo se houver recurso de um décimo dos membros
da Casa;
II – realizar audiências públicas com entidades
da sociedade civil;
III – convocar Ministros de Estado para prestar
informações sobre assuntos inerentes a suas atribuições;
IV – receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou
omissões das autoridades ou entidades públicas;
V – solicitar depoimento de qualquer autoridade
ou cidadão;
VI – apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.
§ 3º As comissões parlamentares de inquérito,
que terão poderes de investigação próprias das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos das respectivas Casas, serão criadas pela
Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, em
conjunto ou separadamente, mediante requerimento
de um terço de seus membros, para a apuração de
fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério
Público, para que promova a responsabilidade civil ou
criminal dos infratores.
§ 4º Durante o recesso, haverá uma comissão
representativa do Congresso Nacional, eleita por
suas Casas na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições definidas no regimento comum, cuja composição reproduzirá, quanto possível,
a proporcionalidade da representação partidária.
....................................................................................
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PARECER Nº 980, DE 1999

II – Voto do Relator

Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 115, de
1999 (nº 756/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Socorro, Estado de São Paulo.
Relator: Senadora Luzia Toledo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 115, de 1999 (nº 756, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Nossa Senhora do
Socorro Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Socorro, Estado
de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 833, de
1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 18 de
julho de 1997, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos do
art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos
da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação
de renovação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda.:
Nome do
Sócio Cotista

Cotas de
Participação

Maurício de Oliveira Santos

5.000

Karin Stamer Janikian

4.500

Ana Marli Mazolini de O. Santos
Total de Cotas
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500
10.000

O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Nelson Maurer,
e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado
jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.

O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concesssão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 115, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficando caracterizado que a entidade Rádio Nossa Senhora do Socorro Ltda. atendeu a todos os requisitos técnicos 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 Comissão, Freitas Neto, Presidente –
Luzia Toledo, Relatora – Lúcio Alcântara – Jorge
Bornhausen – Emília Fernandes – Geraldo Althoff
– Luiz Estevão – Romeu Tuma – Álvaro Dias – Gerson Camata – Djalma Bessa – Mozarildo Cavalcanti – Heloísia Helena (abstenção) – Luiz Otávio –
Eduardo Siqueira Campos – Osmar Dias.
PARECER Nº 981, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 128, de
1999 (nº 751/98, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga concessão à Fundação João Paulo II para explorar serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão), com fins exclusivamente educativos, na cidade de Cachoeira Paulista, Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Luzia Toledo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 128, de 1999 (nº 751, de
1998, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que outorga concessão à Fundação João Paulo II
para explorar o serviço de radiodifusão de sons e ima-
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gens (televisão) na cidade de Cachoeira Paulista,
Estado de São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 855, de
1998, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
julho de 1998, que outorga concessão para a exploração de canal de radiodifusão de sons e imagens, nos
termos do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223,
ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento
que integra os autos, dá conta de que a presente solicitação de renovação foi instruída de conformidade
com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
O presente Projeto foi examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu Relator, Deputado Salvador Zimbaldi, e aprovação unânime daquela Comissão.
Na Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela Casa, o Projeto foi considerado jurídico, constitucional e vazado em boa técnica legislativa.
II – Voto do Relator
O processo de exame e apreciação, pelo Congresso Nacional, dos atos que outorgam e renovam
concessão, permissão ou autorização para que se
executem serviços de radiodifusão sonora e de sons
e imagens, praticados pelo Poder Executivo, nos termos do art. 223 da Constituição Federal, deve obedecer, nesta Casa do Legislativo, às formalidades e aos
critérios estabelecidos pela Resolução nº 39, de
1992, do Senado Federal. Essa norma interna relaciona uma série de informações a serem prestadas e
exigências a serem cumpridas pela entidade pretendente, bem como pelo Ministério das Comunicações,
que devem instruir o processo submetido à análise
desta Comissão de Educação.
Tendo em vista que o exame da documentação
que acompanha o PDS nº 128, de 1999, evidencia o
cumprimento das formalidades estabelecidas na Resolução nº 39/92, do Senado Federal, ficam caracterizado que a entidade Fundação João Paulo II atendeu
a todos os requisitos técnicos e legais para habilitar-se à outorga da concessão opinamos pela aprovação do ato, na forma do Projeto de Decreto Legislativo
originário da Câmara dos Deputados.
Sala da Comissão. – Freitas Neto, Presidente –
Luzia Toledo, Relatora – Lúcio Alcântara – Jorge
Bornhausen – Emilia Fernandes – Geraldo Althoff
– Luiz Estevão – Romeu Tuma – Alvaro Dias –
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Gerson Camata – Djalma Bessa – Mozarildo Cavalcanti – Heloísa Helena (abstenção) – Luiz Otávio – Eduardo Siqueira Campos – Osmar Dias.
PARECER Nº 982, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Decreto Legislativo nº 166, de
1999 (nº 22/99, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova a concessão da Rádio Alvorada de Cardoso
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Cardoso, Estado de São Paulo.
Relatora: Senadora Luzia Toledo
I – Relatório
Chega a esta Comissão, para parecer, o Projeto
de Decreto Legislativo nº 166, de 1999 (nº 22, de
1999, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato
que renova a concessão da Rádio Alvorada de Cardoso Ltda. para explorar o serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de Cardoso, Estado de
São Paulo.
Por meio da Mensagem Presidencial nº 1.175,
de 1997, o Presidente da República submete ao Congresso Nacional o ato constante do Decreto de 6 de
outubro de 1997, que renova a concessão para a exploração de canal de radiodifusão sonora, nos termos
do art. 49, XII, combinado com o § 1º do art. 223, ambos da Constituição Federal.
A exposição de motivos do Ministro das Comunicações ao Presidente da República, documento que
integra os autos, dá conta de que a presene soliciação
de renovação foi instruída de conformidade com a legislação aplicável, o que levou ao seu deferimento.
É a seguinte a composição acionária do empreendimento Rádio Alvorada de Cardoso Ltda.:
Nome do
Sócio Cotista

Cotas de
Participação

João Carlos Ferreira

49,04048

Osvaldo Tridapali

49,04048

Antônio Carlos Romano
Total de Cotas

1,91904
100

O presente Projeto fo examinado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, tendo recebido parecer favorável de seu relator, Deputado Arolde de Oliveira, e aprovação unânime daquela Comissão.
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