Ata da 15ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 16 de março de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ademir Andrade Ronaldo Cunha Lima e Carlos Patrocínio
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo
Siqueira Campos – Eduardo Suplicy – Emília
Fernandes – Ernandes Amorim – Fernando
Bezerra – Francelino Pereira – Freitas Neto –
Geraldo Althoff – Geraldo Cândido – Geraldo
Melo – Gerson Camata – Gilberto Mestrinho –
Gilvam Borges – Heloísa Helena – Hugo
Napoleão – Jader Barbalho – Jefferson Peres –
João Alberto Souza – Jonas Pinheiro – Jorge
Bornhausen – José Agripino – José Alencar –
José Eduardo Dutra – José Fogaça – José Jorge
– José Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio
da Fonseca – Lauro Campos – Leomar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –

Luiz Estevão – Luiz Otavio – Luiz Pontes – Luzia
Toledo – Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves
– Marina Silva – Marluce Pinto – Mauro Miranda –
Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor
Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pedro Piva – Pedro
Simon – Ramez Tebet – Roberto Saturnino –
Romero Jucá – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião
Rocha – Sérgio Machado – Teotonio Vilela Filho
– Tião Viana – Wellington Roberto
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
A lista de presença acusa o comparecimento de 75
Srs. Senadores. Havendo número regimental,
declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Lúdio Coelho, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:
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O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
O Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos
de Decreto Legislativo nºs 34 e 35, de 1999, lidos
anteriormente, nos termos do art. 376, Inciso III, do
Regimento Interno, terão o prazo de cinco dias úteis
para recebimento de emendas, findo o qual a
Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional terá o prazo de quinze dias úteis,
prorrogáveis por igual período, para opinar sobre as
proposições.
O Projeto de Decreto Legislativo nº 36,
de 1999, vai à Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul, para emissão de seu
relatório.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
A Presidência comunica ao Plenário que os Projetos
de Resolução de nºs 19 a 21, de 1999, resultantes
de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante à
Mesa durante cinco dias úteis, para recebimento de
emendas, nos termos do art. 235, II, “f”, do
Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Sobre a mesa, Projetos de Lei do Senado que serão
lidos pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Lúdio Coelho.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 128, DE 1999
Dispõe sobre a incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados
e do Imposto de Importação sobre
produtos indutores de violência.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Poder Executivo determinará a
incidência
do
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados e do Imposto de Importação, pela
alíquota máxima fixada em lei, sobre o valor dos
bens que vierem a ser declarados potencialmente
deseducativos e incitadores de violência pelo
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente - Conanda, nos termos desta Lei.
§ 1º Para o cumprimento do disposto neste
artigo, o Poder Executivo promoverá o ajuste das
alíquotas e, se for o caso, a criação de “ex” na
Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados - TIPI e na Tabela Externa Comum.
§ 2º Sendo o bem objeto de deliberação do
Conanda beneficiado por qualquer tipo de isenção
ou incentivo fiscal da União, será promovida a sua
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revogação nos termos da legislação pertinente.
§ 3º O Poder Executivo dará cumprimento do
disposto neste artigo no prazo de trinta dias da
publicação do ato de deliberação do Conanda.
Art. 2º O art. 2º da Lei nº 8.242, de 12 de
outubro de 1991 passa a vigorar com o acréscimo do
inciso XII e do parágrafo único com a seguinte
redação:
“Art. 2º Compete ao Conanda:
..............................................................
XII – declarar a potencialidade de
incitação à violência de qualquer bem ou
objeto produzido, comercializado ou exibido
no país, para fins de agravamento de sua
tributação ou eliminação de incentivos
fiscais.
Parágrafo único. A declaração de que
tra ta o in ci so XII se dará pela apro va ção de, no
mínimo, três quintos de seus membros e por
pro vo ca ção de um ter ço de les ou de, pelo menos, dois Con se lhos Esta du a is dos Di re i tos da
Criança e do Adolescente ou, ainda, de, pelo
me nos, dez Con se lhos Tu te la res."
Art. 3º Esta Lei en tra em vi gor na data de usa publicação.
Justificação
Assis ti mos im po ten tes, em nos sos dias, a ter rí vel
escalada da violência, praticamente, já absorvido pela
sociedade como traço cultural. O comportamento vi olen to vai-se tor nan do com por ta men to na tu ral como forma de relacionamento humano, mormente nas si tu ações de con fron to e atri to que, pe las nor mas de ci vi li zação informadas pelos valores tradicionaisdeveriam ser
re sol vi dos pelo diá lo go e pela ne go ci a ção.
Pior que isso, notam-se cada vez mais amiúde
ocorrências de violência gratuita, sem qualquer motivo
plausível que não a de simples deformação mental e
cultural.
São, por exemplo, os atos de vandalismo contra
bens públicos ou particulares, assim como contra pes soas – estas, quase sempre, indefesas, tais como
men di gos que dor mem ao re len to e sim ples men te são
que i ma dos vi vos ou es pan ca dos até a mor te. Tor ce dores de um clu be de fu te bol ati ram bom bas ou “co que tel
molotov” no meio da torcida adversária, ou mesmo
dentro de ve í cu los – pro vo can do mor tes, fe ri men tos ou
se qüe las gra ves de toda or dem.
O próprio com portamento criminal – já, de si
violento por natureza – cada vez mais, entretanto,
vem-se revestindo de características reveladoras de
crueldade que ultrapassam o objeto da ação. É, para
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ilus tra ção, o caso do as sal tan te que não se con ten ta
em to mar o dinheiro e outros bens do assaltado,
mas que se de le i ta tam bém em im pin gir-lhe dano físico ao menor pretexto ou mesmo sem nenhum. O
seqüestro passou a ser rotina nas grandes cidades
e, em mu i tos ca sos, o se qües tra do é fri a men te as sassi na do por me di da de co mo di da de dos cri mi no sos.
As causas de tal agravamento da violência
são, certamente, múltiplas e complexas. Não
haveria como pretender, aqui, discuti-las e
analisá-las com amplitude e profundidade.
Todavia, é inescapável a constatação de que o
mal atinge com preponderância as novas gerações,
vítimas elas mesmo da culto à violência que
permeia toda a escala de valores da chamada
“sociedade de consumo”. Desde a mais tenra idade
são as crianças modernas bombardeadas por
filmes, programas televisivos, brinquedos, roupas,
revistas, objetos de uso etc., que as induzem a
registrar no inconsciente que a violência é sinônimo
de força, de poder, de realização pessoal, de motivo
de admiração, de meio de conquistas.
Lamentavelmente, o culto à violência implica
exibição exagerada de força e de esmagamento de
qualquer suposto adversário sem qualquer noção de
punibilidade. A violência é o meio charmoso e
politicamente correto de resolver as pendências,
sem que se evidencie as conseqüências – seja para
o agente, seja para os atingidos. Nos filmes antigos,
o mal sempre era castigado no final. Nos modernos,
o “mocinho” explode cidades inteiras, metralha
dezenas de pessoas com todos os requintes de
exagero possibilitado pelos “efeitos especiais” sem
qualquer conseqüência de punição. Pelo contrário, o
herói é o mais violento.
O que se propõe neste projeto é uma pequena
contribuição na tentativa de reverter-se esse
quadro. A idéia é a de que, na impossibilidade de se
proibir,
pelo
menos
se
tente
inviabilizar
economicamente o culto à violência, através da
tributação exacerbada de suas materializações.
Outra premissa é a de que o principal é
proteger as mentes em formação. A infância e a
adolescência devem ser o primeiro alvo de
preocupações.
Nesse contexto, o CONANDA – Conselho
Nacional de Defesa dos Direitos da Criança e do
Adolescente - surge como o organismo ideal para
exercer o papel de filtro das demandas da
sociedade para a correção do problema. Isso pela
sua própria missão, de zelar pelas novas gerações
e, também, por ser o órgão central de um enorme
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sistema capitalizado em todo o país, principalmente
através dos Conselhos Tutelares.
Note-se, no projeto, a preocupação de que as
deliberações para fins tributários não sejam
tomadas com muita facilidade – o que poderia
levantar críticas; exige-se alto quorum tanto para a
iniciativa quanto para a deliberação.
É o que ofereço à meditação, à crítica e,
certamente, ao aperfeiçoamento pelos ilustres
Pares.
Sala das Sessões, 15 de março de 1999. –
Senador Romero Jucá
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.242, DE 12 DE OUTUBRO DE 1991
Cria o Conselho Nacional dos
Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA) e dá outras providências.
....................................................................................
Art. 2º Compete ao Conanda:
I – ela bo rar as nor mas ge ra is da po lí ti ca na ci onal de aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do adolescente, fiscalizando as ações de exe cu ção, ob servadas as linhas de ação e as diretrizes es ta be le cidas nos arts. 87 e 88 da Lei nº 8.069(1), de 13 de julho de 1990 (Esta tu to da Cri an ça e do Ado lescente);
II – zelar pela aplicação da política nacional de
aten di men to dos di re i tos da cri an ça e do ado les cen te;
III – dar apo io aos Con se lhos Esta du a is e Mu nicipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, aos
órgãos estaduais, municipais, e entidades não-go verna men ta is para tor nar efe ti vos os prin cí pi os, as di re trizes e os di re i tos es ta be le ci dos na Lei nº 8.069, de 13
de ju lho de 1990;
IV – avaliar a po lí ti ca estadual e municipal e a
atu a ção dos Con se lhos Esta du a is e Mu ni ci pa is da Crian ça e do Ado les cen te;
V – (Ve ta do)
VI – (Ve ta do)
VII – acompanhar o reordenamento institucional
propondo, sempre que necessário, modificações nas
estruturas públicas e privadas destinadas ao aten dimen to da cri an ça e do ado les cen te;
VIII – apoiar a promoção de cam pa nhas edu ca tivas so bre os di re i tos da cri an ça e do ado les cen te, com
a indicação das me di das a se rem ado ta das nos ca sos
de aten ta dos ou vi o la ção dos mes mos;
IX – acompanhar a elaboração e a execução da
pro pos ta or ça men tária da União, in di can do mo di fi cações ne ces sá ri as à con se cu ção da po lí ti ca for mu lada para a promoção dos direitos da criança e do
ado lescente;
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X – ge rir o fun do de que tra ta o art. 6º da lei e fi xar
os critérios para sua utilização, nos termos do art. 260
da Lei nº 8.069, de 13 de ju lho de 1990;
XI – ela bo rar o seu re gi men to in ter no, apro van do-o
pelo voto de, no mí ni mo, dois ter ços de seus mem bros,
nele de fi nin do a for ma de in di ca ção do seu Pre si den te.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Econômicos –
decisãoterminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 129, DE 1999
Institui o financiamento público de
cam pa nhas ele i to ra is a par tir do ano 2000.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os ar ti gos 38, 39 e 44 da Lei nº 9.096, de
19 de se tem bro de 1995, pas sam a vi go rar com a seguin te re da ção:
“Art. 38. O Fundo Espe cial de Assis tência Financeira aos Partidos Políticos
(fun do par ti dá rio) é cons ti tu í do por:
I – do ta ções or ça men tá ri as da União e
respectivos créditos adicionais para o fi nanciamento exclusivo de campanhas ele itorais e para as finalidades a que se re ferem os in ci sos I, II III e IV do art.44.
II – multas e penalidades pecuniárias
aplicadas nos ter mos do Có di go Ele i to ral e
leis co ne xas.
Parágrafo único. Os recursos do fun do partidário serão distribuídos pro por ci onalmente entre os partidos registrados pe ran te a Jus ti ça Ele i to ral e que te nham conquis ta do na ele i ção ime di a ta men te an te ri or,
no mínimo, dez cadeiras para a Câmara
dos De pu ta os."
“Art. 39. No ano em que se realizar o
pleito, para atender ao custeio ex clu si vamente público da campanha eleitoral dos
partidos políticos e coligações, a lei or ça mentária respectiva e seus crédito adicionais con signarão recursos para o fundo partidário, no
anexo do Po der Ju di ciá rio, ao Tri bu nal Su pe rior Ele i to ral.
§ 1º A do ta ção a que se re fe re o ca put
deste artigo não poderá ser menor do que
o valor equivalente ao número de eleitores
do País multiplicado por R$ 7,00 (sete re ais), em valores de outubro de 1997, to mando-se por base o ele i to ra do exis ten te em 31
de de zem bro do ano an te ri or ao da ele i ção.
§ 2º É vedado aos partidos políticos,
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às co li ga ções e aos can di da tos re ce ber, direta ou indiretamente, sob qualquer forma
ou pretexto, contribuição ou auxílio pe cuniário ou estimável em dinheiro, inclusive
por meio de pu bli ci da de de qal quer es pé cie
procedentes de pessoas físicas ou ju rí dicas."
“Art. 44 Os recursos orçamentários
do fundo partidário que forem con si de rados sobras de campanhas eleitorais, bem
como os de cor ren tes da apli ca ção de multas e penalidades referidas no inciso II do
art. 38 se rão apli ca dos:
I – na manutenção das sedes e ser viços do partido, permitido o pagamento de
pessoal, a qualquer título, este último até o
limite máximo de vinte por cento do total
recebido;
II – na pro pa gan da dou tri ná ria e po lí ti ca;
III – no alis ta men to;
IV – na cri a ção e ma nu ten ção de ins tituto ou fundação de pesquisa e de dou trina ção e edu ca ção po lí ti ca, sen do esta aplica ção de no mí ni mo vin te por ceto do to tal
recebido."
“Parágrafo único. Os partidos e co li gações prestarão contas dos recursos rece bidos, pe ran te o Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, nos
ter mos do art. 37.”
Art. 2º Esta Lei gera efe i tos para as ele i ções que
fo rem re a li za das a par tir do ano 2000.
Art. Esta Lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Justificação
O financiamento de campanhas eleitorais com
recursos privados tem sido, no Brasil, fonte de en carecimento das campanhas e de estabelecimento de
desigualdades entre partidos e candidatos. Os ma i ores partidos, que já dispõem naturalmente de maior
espaço na midia, acabam sempre recebendo maior
volume de recursos por parte de financiadores pri vados. Os candidatos de maior poder econômico tam bém acabam sendo, na grande maioria das vezes, os
que con se guem se ele ger. Dis so re sul ta que o sis te ma
político em nosso país representa os interesses econô mi cos mais po de ro sos.
A instituição do financiamento exclusivamente
pú bli co para os par ti dos po lí ti cos ob je ti va res ga tar o
princípio da igualdade, repetido inúmeras vezes na
Cons ti tu i ção. O abu so do po der eco nô mi co, promo-
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vendo o desequilíbrio entre os candidatos, afasta o
sistema de representação do princípio isonômico e
tor na ile gí ti ma a dis pu ta ele i to ral.
Obje ti va-se as sim, com este pro je to, as se gu rar
a igualdade entre partidos e candidatos na disputa
ele i to ral e a pro bi da de na apli ca ção dos re cur sos recebidos do fundo partidário, mediante a exigência
de distribuição proporcional de seus recursos entre
os partidos registrados perante a JustiçaEleitoral e
que tenham conquistado na eleição imediatamente
an te ri or, no mí ni mo dez ca de i ras para a Câ ma ra dos
Deputados.
A exclusividade de recursos públicos para fi nanciamento dos partidos dispensa a contribuição
de empresas privadas, abrindo para todos os par tidos políticos e candidatos a possibilidade de fi nanciamento para suas campanhas eleitorais e con tribuindo para minimizar os efeitos perniciosos do
abu so do po der eco nô mi co.
Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. – Sena dor Anto nio Car los Va la da res.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre partidos políticos, re gulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso V da
ConstituiçãoFederal.
....................................................................................
Art. 38. O Fundo Especial de Assistência Fi nanceira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) é
cons ti tu í do por:
I - multas e penalidades pecuniárias aplicadas
nos ter mos do Có di go Ele i to ral e leis co ne xas;
II - recursos finan ce i ros que lhe forem des ti nados por lei, em ca rá ter per ma nen te ou even tu al;
III - do a ções de pes soa fí si ca ou ju rí di ca, efe tuadas por intermédio de depósitos bancários di re tamen te na con ta do Fun do Par ti dá rio;
IV - do ta ções or ça men tá ri as da União em va lor
nun ca in fe ri or, cada ano, ao nú me ro de ele i to res inscri tos em 31 de de zem bro do ano an te ri or ao da proposta orçamentária, multiplicados por trinta e cinco
cen ta vos de real, em va lo res de agos to de 1995.
§ 1º (Ve ta do)
§ 2º (Ve ta do)
Art. 39. Ressalvado o disposto no art. 31, o
par ti do po lí ti co pode re ce ber do a ções de pes so as físi cas e ju rí di cas para cons ti tu i ção de seus fun dos.
§ 1º As doações de que trata este ar ti go podem ser feitas diretamente aos ór gãos de di re ção
nacional, estadual e municipal, que remeterão, à
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Justiça Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente
su pe ri o res do partido, o demonstrativo de seu re cebimento e respectiva destinação, juntamente
com o ba lan ço con tá bil.
§ 2º Outras doações, quaisquer que sejam,
devem ser lançadas na contabilidade do partido,
de fi ni dos seus va lo res em mo e da cor ren te.
§ 3º As doações em recursos financeiros de vem ser, obrigatoriamente, efetuadas por cheque
cru za do em nome do par ti do po lí ti co ou por de pósi to ban cá rio di re ta men te na con ta do par ti do po lítico.
§ 4º O va lor das do a ções fe i tas a par ti do po lítico, por pessoa jurídica, limita-se à importância
máxima calculada sobre o total das dotações pre vistas no in ci so IV do ar ti go an te ri or, cor ri gi da até
o mês em que se efe tu ar a do a ção, obe de ci dos os
se guin tes per cen tu a is:
I - para órgãos de direção nacional: até dois
dé ci mos por cen to;
II - para órgãos de di re ção re gi o nal e mu ni cipal: até dois cen té si mos por cen to.
....................................................................................
Art. 44. Os re cur sos ori un dos do Fun do Par tidá rio se rão apli ca dos:
I - na manuntenção das sedes e serviços do
par ti do, per mi ti do o pa ga men to de pes so al, a qualquer tí tu lo, este úl ti mo até o li mi te má xi mo de vinte por cen to do to tal re ce bi do;
II - na pro pa gan da dou tri ná ria e po lí ti ca;
III - no alis ta men to e cam pa nhas ele i to ra is;
IV - na criação e manutenção de instituto ou
fundação de pesquisa e de doutrinação e edu cação política, sendo esta aplicação de, no mínimo,
vin te por cen to do to tal re ce bi do.
§ 1º Na pres ta ção de con tas dos ór gãos de dire ção par ti dá ria de qual quer ní vel de vem ser dis criminadas as despesas realizadas com recursos do
Fun do Par ti dá rio, de modo a permitir o con tro le da
Justiça Eleitoral sobre o cumprimento do disposto
nos in ci sos I e IV des te ar ti go.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer tem po, in ves ti gar so bre a apli ca ção de re cur sos ori undos do Fun do Par ti dá rio.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 130, DE 1999
ProÍbe divulgação de pesquisas ele itorais no período que determina, mediante
o acrésci mo de pa rá gra fo ao art. 33 da
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Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997,
“que es ta be le ce nor mas para as ele i ções”.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 33 da Lei nº 9.504, de 30 de
setembro de 1997, passa a vigorar acrescido do
seguinte § 5º:
“Art. 33 ................................................
..............................................................
§ 5º A divulgação de pesquisas
eleitorais só poderá ser realizada até oito
dias antes do pleito, reduzindo-se esse
período para três dias, no segundo turno,
sob pena de incidência dos responsáveis
no crime punível nos termos do
parágrafo anterior."
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Justificação
Insistentes
denúncias
de
fraudes
na
divulgação de pesquisas eleitorais e a iminente
constituição de Comissão Parlamentar Mista de
Inquérito para investigar a dos institutos de
pesquisas nas últimas atuação, eleições indicam a:
necessidade de maior rigor da legislação, de modo
a preservar o respeito à ética e à livre formação de
vontade do cidadão no processo eleitoral.
Entretanto, uma interpretação restrita do texto
cons ti tu ci o nal en ten de que não há es pa ço para li mites aos me i os de co mu ni ca ção, em vir tu de da pro teção que lhes as se gu rou o art. 220 da Car ta cons ti tuci o nal. De fato, o caput do ar ti go afir ma que “a mani fes ta ção de pen sa men to, a cri a ção, a ex pres são e
a in for ma ção, sob qual quer for ma, pro ces so ou ve ículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o
disposto nesta Constituição”. O § 1º evidencia mais
ainda essa liberdade, quan do es ta be le ce que “ne nhuma lei conterá dispositivo que possa constituir em baraço à plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veíc ulo de comu ni ca ção so ci al, observado o
disposto no art. 5º, IV, V, X, XII e XIV”. As restrições
ao controle se complementam com o texto do § 2º,
que veda toda e qualquer censura de natureza po lí tica, ide o ló gi ca e ar tís ti ca.
O exa me da Cons ti tu i ção sob ou tra óti ca per mi te
entender que a liberdade dos meios de comunicação
não pode ser ir res tri ta, nem ig no rar va lo res mais al tos,
como a li ber da de de cons ciên cia e de cren ça, ga ran tida pelo inciso VI do art. 5º, e o direito à informação,
es ta be le ci do pelo in ci so XIV do mes mo ar ti go. O in ciso IV do art: 221 da Constit uição reforça essa li nha de
argumentação, quando determina que a produção e
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programação das emissoras de rádio e televisão de vem obe de cer aos prin cí pi os éti cos e so ci a is de res pe ito à pes soa e à fa mí lia.
Assim, é im pres cin dí vel que se es ta be le çam me ios para evitar abusos na divulgação dos resultados de
pesquisa no período eleitoral, principalmente porque
elas in ter fe rem pro fun da men te na for ma ção da von ta de
do cidadão, em especial do menos informado, menos
par ti ci pa ti vo, que, in fe liz men te, ain da cons ti tui a ma i o ria
do ele i to ra do bra si le i ro.
O pro je to de lei, que ora sub me to à con si de ra ção
de meus pa res, ob je ti va con tri bu ir para o me lhor fun ci onamento do processo eleitoral, mediante o es ta be le cimento de restrições de tempo para a divulgação das
pesquisas ele i to ra is na im pren sa, em con so nân cia com
os prin cí pi os cons ti tu ci o nis do res pe i to aos va lo res e direitos dos cidadãos, em especial a liberdade de cons ciên cia e de cren ça, fun da men ta is para a con so li da ção
de uma de mo cra cia mais par ti ci pa ti va em nos so País.
Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999.– Se nador Anto nio Car los Va la da res
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº. 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE 1997
Esta be le ce nor mas para as ele i ções
....................................................................................
Art. 33. As en ti da des e em pre sas que re a li zarem
pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou
aos can di da tos, para co nhe ci men to pú bli co, são obri gadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça
Ele i to ral, até cin co dias an tes da di vul ga ção, as se guintes in for ma ções:
I – quem con tra tou a pes qui sa;
II – valor e origem dos recursos despendidos no
trabalho;
III – metodologia e pe río do de re a li za ção da pesquisa;
IV – pla no amos tral e pon de ra ção quan to a sexo,
idade, grau de ins tru ção, ní vel eco nô mi co e área fí si ca
de realização do trabalho, intervalo de confiança e
mar gem de erro;
V – sistema interno de controle e verificação,
conferência e fiscalização da coleta de dados e do
trabalho de campo;
VI – questionário completo aplicado ou a ser
aplicado;
VII – o nome de quem pagou pela realização
do trabalho.
§ 1º As informações relativas às pesquisas
serão registradas nos órgãos da Justiça Eleitral aos
quais compete fazer o registro dos candidatos.
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§ 2º A Justiça Eleitoral afixará, imediatamente, no
local de costume, aviso comunicando o registro das in formações a que se refere este artigo, colocando-as à
disposição dos partidos ou coligações com candidatos
ao pleito, os quais a elas terão livre acesso pelo prazo
de trin ta dias.
§ 3º A divulgação de pesquisas sem o prévio re gis tro das in for ma ções de que tra ta este ar ti go su je i ta os
responsáveis à multa no valor de cinquenta mil a cem
mil UFIRs.
§ 4º A di vul ga ção de pes qui sa fra u du len ta cons ti tui
cri me, pu ní vel com de ten ção de seis me ses a um ano e
mul ta no va lor de cin quen ta mil a cem mil UFIR.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 131, DE 1999
Acres cen ta dis pos ti vo ao art. 20 da Lei
nº 8.036, de 11 de maio de 1990, para permitir
a movimentação da conta vinculada do FGTS
nos ca sos de cons ti tu i ção de mi cro em pre sa por
par te do tra ba lha dor.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O artigo 20 da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso
XI:
“Art. 20. .................................................
..............................................................
XI – cons ti tu i ção de mi cro em pre sa, as sim
de fi ni da em lei, por ti tu lar de con ta vin cu la da, hipótese em que o valor movimentado não será
inferior a 6.288 (seis mil, duzentos e oitenta e
oito), nem su pe ri or a 12.576 (doze mil, qui nhentas e se ten ta e seis) Uni da des Fis ca is de Re ferên cia – UFIR’s."
Art. 2º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a pre sente lei no pra zo de ses sen ta dias.
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor na data de sua pu blicação.
Art. 4º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Justificação
A presente iniciativa está diretamente re la ci ona da com uma das fi na li da des que nor te a ram a cri ação do Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço. Inicialmente, ele foi concebido para se constituir em
uma poupança capaz de atender a diversos ob je tivos, um dos quais o de permitir que o trabalhador
cons ti tu ís se a sua pró pria em pre sa. Com o tem po, o
acentuadoeconomicismo de nossas políticas tra ba-
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lhou para reduzir as hipóteses de saque do FGTS,
sob o ar gu men to de que era ne ces sá rio man ter elevado o patrimônio deste fundo, para atender aos
programashabitacionais.
Em nos so en ten di men to, ao im pe dir-se a mo vimentação do FGTS pelos trabalhadores in teressados em constituirpequenas em pre sas ou de sen volver ati vi da des au tô no mas, co me teu-se um equí vo co.
Pri me i ro, por de ses ti mu lar à vo ca ção em pre sa ri al latente em muitos empregados. Segundo, por des conhecer os benefícios que a criação de empresas
pode trazer para toda a sociedade, inclusive para o
próprio Fundo, eis que o trabalhador que se instala
por conta própria acaba contratando outros tra balhadores e, com isso, gera empregos e aumenta o
vo lu me de de pó si tos em con tas vin cu la das.
É comum o trabalhador, ao pretender ins talar-se como mi cro em pre sá rio, ser obri ga do a con trair empréstimos a juros elevados nas instituições
bancárias privadas, mesmo psssuindo recursos de positados em conta vinculada do FGTS. Desta for ma, fica difícil o fortalecimento, e, muitas vezes,
comprometida até mesmo a sobrevivência de sua
iniciativaempresarial.
Olhando sobre o ponto de vista da política industrial, é fun da men tal que in cen ti ve mos os pe quenos empreendedores. São eles que fornecem o maior
número de empregos. São eles, também, potenciais
em pre sá ri os de mé dio e até de gran de por te.
Neste momento em que as empresas en frentam di fi cul da des de adap ta ção fren te às no vas condições impostas pelo Plano Real, é preciso que
usemos de todos os esforços e recursos dis po níveis para incentivar e ampliar a atividade eco nô mica.
Em nossa iniciativa, estabelecemos, como li mi tes mí ni mo e má xi mo, 6.288 UFIR’s (cer ca de cinco mil re a is) e 12.576 UFIR’s (cer ca de dez mil re ais). Assim procedemos, para beneficiar mi cro empre sas com o mí ni mo de vi a bi li da de eco nô mi ca de
instalação excluindo da abrangência da lei os eco no mi ca men te bem aqui nho a dos.
Expos tas as ra zões que nor te i am a apre sen tação do presente Projeto, esperamos contar com a
apro va ção dos no bres co le gas du ran te a sua tra mitação. Estamos certo de que a liberação do FGTS
para a cons ti tu i ção de mi cro em pre sas pode sig ni ficar den tre ou tros be ne fí ci os, mais em pre gos, ma i or
ar re ca da ção de im pos tos e me lho ria na ren da fa mi liar de inú me ros pe que nos em pre en de do res.
Sala das Sessões, 16 de março de 1999. –
Senador Antonio Carlos Valadares.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990
Dispõe sobre o Fundo de Garantia do
Tem po de Ser vi ço, e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá sr movimentada nas seguintes si tu ações:
I – Des pe di da sem jus ta ca u sa, in clu si ve a in direta, de cul pa re cí pro ca e de for ça ma i or, com pro vada com pagamento dos valores de que trata o art.
18;
II – extinção total da empresa, fechamento de
qua is quer de seus es ta be le ci men tos, fi li a is ou agênci as, su pres são de par te de suas ati vi da des, ou ainda falecimento do empregador individual sempre
que qualquer dessas ocorrências implique rescisão
de con tra to de tra ba lho, com pro va da por de cla ra ção
escrita da empresa, suprida, quan do for o caso, por
de ci são ju di ci al tran si ta da em jul ga do;
III – aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
IV – fa le ci men to do tra ba lha dor, sen do o sal do
pago a seus de pen den tes, para esse fim ha bi li ta dos
perante a Previdência Social, segundo o critério
adotado para a concessão de pensões por morte.
Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento
do saldo da conta vinculada os seus sucessores
previstos na lei civil, indicados em alvará judicial,
expedido a requerimento do interessado, in de penden te de in ven tá rio ou ar ro la men to;
V – pa ga men to de par te das pres ta ções de correntes de financiamento habitacional concedido no
âmbito do Sistema Financeiro da habitação (SFH),
des de que:
a) o mu tuá rio con te com o mí ni mo de 3 (três) anos
de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mes ma em pre sa
ou em em pre sas di fe ren tes;
b) o va lor blo que a do seja uti li za do, no mí ni mo, duran te o pra zo de 12 (doze)me ses;
c) o va lor do aba ti men to atin ja, no má xi mo, 80 (oiten ta) por cen to do mon tan te da pres ta ção;
VI – liquidação ou amortização extraordinária do
saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas
as condições estabelecidas pelo Conselho Curador,
den tre elas a de que o fi nan ci a men to seja con ce di do no
âm bi to do SFH e haja in ters tí cio mí ni mo de 2 (dois) anos
para cada mo vi men ta ção;
VII – pa ga men to to tal ou par ci al do pre ço da aquisição de mo ra dia pró pria, ob ser va das as se guin tes condições:
a) o mutuário deverá contar com o mínimo de 3
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(três) anos de tra ba lho sob o re gi me do FGTS, na mesma em pre sa ou em pre sas di fe ren tes;
b) seja a operação financiável nas condições vi gen tes para o SFH;
VIII – quando per ma ne cer 3 (três) anos inin ter ruptos, a par tir da vi gên cia des ta lei, sem cré di to de de pó sitos;
IX – ex tin ção nor mal do con tra to a ter mo, in clu si ve
o dos trabalhadores temporários regidos pela Lei nº
6.019, de 3 de ja ne i ro de 1974;
X – sus pen são to tal do tra ba lho avul so por pe río do
igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por
de cla ra ção do sin di ca to re pre sen ta ti vo da categoria pro fissional.
§ 1º A regulamentação das situações previstas
nos in ci sos I e II as se gu rar que a re ti ra da a que faz jus o
trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na
con ta vin cu la da durante o período de vi gên cia do úl ti mo
contrato de trabalho, acrescida de juros e atualização
mo ne tá ria, de du zi dos os sa ques.
§ 2º O Conselho Curador disciplinará o disposto
no in ci so V, vi san do be ne fi ci ar os tra ba lha do res de ba i xa
ren da e pre ser var o equi lí brio fi nan ce i ro do FGTS.
§ 3º O di re i to de ad qui rir mo ra dia com re cur sos do
FGTS, pelo tra ba lha dor, só po de rá ser exer ci do para um
úni co imó vel.
§ 4º O imóvel objetivo de utilização do FGTS so mente poderá ser objeto de outra tran sa ção com re cursos do fundo, na forma que vier a ser regulamentada
pelo Con se lho Cu ra dor.
§ 5º O pa ga men to da re ti ra da após o pe río do previsto em regulamento, implicará atualização monetária
dos va lo res de vi dos.
....................................................................................
(À Co mis são de Assun tos So ci a is – de cisão ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 132, DE 1998
Alte ra o art. 39 da Lei nº 4.886, de 1965,
que re gu la as ati vi da des dos re pre sen tan tes
comerciaisautônomos.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 39 da Lei nº 4.886, de 9 de de zem bro
de 1965, pas sa a vi go rar com a se guin te nova re da ção:
“Art. 39. Para julgamento das con tro vér sias que surgirem entre representante e re presentado é competente a Justiça Comum, apli cando-se o procedimento sumaríssimo previsto
no Có di go de Pro ces so Ci vil, res sal va da a compe tên cia do Ju i za do de Peque nas Ca u sas.
Parágrafo único. Foro competente é o
que constar do contrato celebrado."

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Em 9 de dezembro de 1965, quando da edição
da Lei nº 4.886, rezava seu art. 39:
“Art.
39.
Para
julgamento
das
controvérsias
que
surgirem
entre
representante e representado, é competente
a Justiça Comum.”
Com a expressa menção da competência da
Justiça Comum para dirimir as controvérsias, a
finalidade da norma era deixar bastante claro a não
existência de uma relação trabalhista e, sim, que as
atividades entre representante e representado eram
puramente mercantins.
Mais adiante, o art. 27 desasa mesma lei
estabeleceu as condições mínimas a serem
observadas na elaboração do contrato sem,
contudo, fazer menção ao foro competente para a
superação de possíveis e eventuais disputas,
perseverando, para estas, a adoção das
disposições do Código de Processo Civil no caso de
não existir expressa referência.
Com a edi ção da Lei nº 8.420, de 8 de maio de
1992, o art. 39 foi modificado, passando a vigorar
com as seguintes al te ra ções: a) a fixação do foro do
domicílio do representante como o foro competente
para as ações e b) a observância do pro ce di men to sumaríssimo do Código de Processo Civil, ressalvada a
com pe tên cia do Ju i za do de Pe que nas Ca u sas.
Ha ve mos de con vir que de 1985 para cá acon teceram mudanças profundas, cada vez mais velozes
que por sua vez pas sam a exi gir, tam bém uma le gis lação mais eficiente e adequada aos tempos modernos.
Vi ve mos uma eco no mia pre do mi nan te men te de mer cado, aber ta, em que as leis da ofer ta e da pro cu ra, co adjuvadas pela qua li da de e pela pro du ti vi da de, têm lu gar
certo.
À luz dessa realidade, percebemos que a atual
norma do art. 39, ao determinar que eventuais con trovérsias sejam ajuizadas no domicílio do representante,
na verdade inibe a atividade desse representante e
pas sa a ser si nô ni mo de pre ju í zo cer to.
A manutenção do art. 39 na forma atual, se não
causa transtorno às grandes indústrias por possuírem
condições de arcar com despesas e honorários ad vocatícios, en tre ou tras, em qua is quer lo ca is fora de suas
sedes, o mesmo não ocorre com as pequenas e mi cro-empresas. Estas, querem e precisam expandir
seus ne gó ci os mas se sen tem ini bi das di an te de even-
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tu a is pre ju í zos e a pos sí vel ocor rên cia de de man das judiciais. Não possuem suporte financeiro suficiente que
per mi ta a con tra ta ção de pro fis si o na is em ou tros Estados ou em ci da des do in te ri or. Isto é um cus to adi ci o nal
a ser con si de ra do.
Diante dessa realidade, onde vivemos uma eco no mia aber ta, li be ral e que res pe i ta am pla men te a li berdade de contratar, é mais do que justo também que
seja devolvida à lei dos representantes comerciais o
seu formato original, isto é, que as partes, ao ce le brarem contrato poderão, livremente, dentro das res pec tivas conveniências, escolher o foro para o ajuizamento
de even tu a is dis pu tas ju di ci a is.
É o que pretende este projeto: devolver, so bre tudo às pe que nas e mi cro em pre sas, a li ber da de de contra tar e o di re i to de ex pan di rem suas ati vi da des, res pe itadas, po rém, a von ta de dos re pre sen tan tes co mer ci ais, que são peças fundamentais nesse im por tan te proces so da eco no mia bra si le i ra.
Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. – Se nadora Mar lu ce Pin to.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO IV
Da Orga ni za ção dos Po de res
CAPÍTULO I
Do Po der Le gis la ti vo
....................................................................................
SEÇÃO VIII
Do Pro ces so Le gis la ti vo
....................................................................................
SUBSEÇÃO I
DisposiçãoGeral
Art. 59. O processo legislativo compreende a
ela bo ra ção de:
I – emen das à Cons ti tu i ção;
II – leis com ple men ta res;
III – leis or di ná ri as;
IV – leis de le ga das;
V – medidas provisórias;
VI – decretos legislativos;
VII – resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá
sobre a elaboração, redação, alteração e
consolidação das leis;
....................................................................................
....................................................................................
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LEI Nº 4.886, DE 9 DE DEZEMBRO DE 1965
Regula
as
atividades
dos
representantes comerciais autônomos.
....................................................................................
Art. 27 Do con tra to de re pre sen ta ção co mer cial, além dos elementos comuns e outros a juízo
dos in te res sa dos, cons ta rão, obri ga to ri a men te:
* Arti go, caput, com redação dada pela Lei nº 8.420, de
8-5-1992.

a) condições e requisitos gerais da re pre sen tação;
b) indicação genérica ou es pe cí fi ca dos pro du tos
ou ar ti gos ob je to da re pre sen ta ção;
c) prazo certo ou indeterminado da re pre sen tação;
d) in di ca ção da zona ou zo nas em que será exerci da a re pre sen ta ção;
* Alí nea d com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.

e) garantia ou não, parcial ou total, ou por certo
pra zo, da ex clu si vi da de de zona ou se tor de zona;
f) re tri bu i ção e época do pagamento, pelo exer cício da re pre sen ta ção, de pen den te da efe ti va re a li za ção
dos negócios, e recebimento, ou não, pelo re pre sen tado, dos va lo res res pec ti vos;
g) os casos em que se justifique a restrição de
zona con ce di da com ex clu si vi da de;
h) obrigações e responsabilidades das partes
contratantes;
i) exercício exclusivo ou não da representação a
fa vor do re pre sen ta do;
j) inde ni za ção de vi da ao re pre sen tan te pela de cisão do con tra to fora dos ca sos pre vis to no art. 35, cujo
montante não será inferior a 1/12 (um doze avos) do
total da retribuição auferida durante o tempo em que
exer ceu a re pre sen ta ção.
* Alí nea j com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-9-1992.

§ 1º Na hi pó te se de con tra to a pra zo cer to, a indenização corresponderá à importância equivalente à
mé dia men sal da re tri bu i ção au fe ri da até a data da rescisão, multiplicada pela metade dos meses resultantes
do pra zo con tra tu al.
*§ 1º com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.

§ 2º O con tra to com pra zo de ter mi na do, uma vez
pror ro ga do o pra zo ini ci al, tá ci ta ou ex pres sa men te, torna-se a pra zo in de ter mi na do.
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Art. 39. Para julgamento das controvérsias que
sur gi rem en tre re pre sen tan te e representado é com peten te a Jus ti ça Co mum e o Foro do do mi cí lio do re presentante, aplicando-se o procedimento sumaríssimo
previsto no art. 275 do Código de Processo Civil, res salvada a competência do Juizado de Pequenas Ca usas.
*Arti go com re da ção dada pela Lei nº 8.420, de 8-5-1992.

....................................................................................
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95, DE
26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dis põe so bre a ela bo ra ção, a re da ção,
a alteração e a consolidação das leis, con forme determina o parágrafo único do art.
59 da Constituição Federal, e estabelece
normas para a consolidação dos atos nor ma ti vos que men ci o na.
O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal de cre ta
e eu san ci o no a se guin te Lei Com ple men tar:
CAPÍTULO I
DisposiçõesPreliminares
Art. 1º A ela bo ra ção, a re da ção, a al te ra ção e a
consolidação das leis obe de ce rão ao dis pos to nesta Lei Com ple men tar.
Parágrafo único. As disposições desta Lei
Com plemen tar apli cam-se, ain da, às me di das pro visó ri as e de ma is atos nor ma ti vos re fe ri dos no art. 59
da Constituição Fe de ral, bem como, no que cou ber,
aos de cre tos e aos de ma is atos de re gu la men ta ção
ex pe di dos por ór gãos do Po der Exe cu ti vo.
....................................................................................
....................................................................................
Có di go de Pro ces so Ci vil
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil
LIVRO I
Do Pro ces so de Co nhe ci men to
....................................................................................
TÍTULO VII
Do Pro ces so e do Co nhe ci men to

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

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

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

CAPÍTULO III
Do Pro ce di men to Su má rio

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

*Ca pí tu lo no mi na do pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995.

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

Art. 275. Obser var-se-á o pro ce di men to su mário:

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

*Artigo, caput, com redação dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995.

I – nas causas, cujo valor não exceder 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente no
País;
* Inciso I com redação dada pela Lei nº 5.925, de 1º de
outubro de 1973.

II – nas causas, qualquer que seja o valor:
a) de arrendamento rural e de parceria
agrícola;
b) de cobrança ao condômino de qualquer
quantias devidas ao condomínio;
c) de ressarcimento por danos em prédio
urbano ou rústico;
d) de ressarcimento por danos causados em
acident e de ve í cu lo de via ter res tre;
e) de cobrança de seguro, rela ti va men te aos da nos causados em acidente de veículo, ressalvados os
ca sos de pro ces so de exe cu ção;
f) de cobrança de honorários dos pro fis si o na is libe ra is, res sal va do o dis pos to em le gis la ção es pe ci al;
g) nos de ma is ca sos pre vis tos em lei.
* Inci so II com re da ção dada pela Lei nº 9.245, de 26-12-1995.

Pa rá gra fo úni co. Este pro ce di men to não será obser va do nas ações re la ti vas ao es ta do e à ca pa ci da de
das pes so as.
* Parágrafo com redação dada pela Lei nº 9.245, de
26-12-1995.

....................................................................................
....................................................................................
(À Co mis são de Assun tos So ci a is – deci são ter mi na ti va.)
O Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º Se cre tário, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que é ocupada pelo Sr. Ge ral do Melo, 1º Vice-Pre si dente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os pro jetos lidos serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Lú dio Co e lho.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 79, DE 1999
SenhorPresidente,
Nos ter mos do dis pos to no ar ti go 258, do Regimento Interno do Senado, requeiro Tramitação
em Conjunto dos Projetos de Lei do Senado nºs
63/99, que “dis põe so bre as cam pa nhas pu bli ci tá rias das empresas fabricantes de cigarro e de be bidas al coó li cas” e 97/99 que “dis põe so bre as res tri-
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ções ao uso e à propaganda de produtos fu mí geros, be bi das al coó li cas, me di ca men tos e te ra pi as e
defensivos agrícolas, nos termos do § 4º do artigo
220 da Constituição Federal”, por versarem sobre
matériacorrelata.
Sala das Sessões, 16 de mar ço de 1999 – Senador Osmar Dias, Presidente da Comissão de
Assun tos So ci a is.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O re que rimento lido será publicado e, posteriormente, incluído
em Ordem do Dia, nos ter mos do art. 255, II, c, item 8,
do Re gi men to Inter no.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Há ora dores ins cri tos.
Con ce do a pa la vra à Exmª Srª Se na do ra Ma ri na
Sil va por vin te mi nu tos.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, tive a opor tu nida de de par ti ci par, on tem, de um se mi ná rio re a li zado pela Assembléia Legislativa do Estado de Mi nas
Ge ra is, que tra ta va da ques tão da cri se dos Esta dos
no que se refere ao problema do pacto federativo. O
seminário contou com a participação da Drª Aspásia
Camargo e do Deputado Federal Aloízio Mercadante
bem como de autoridades do Estado de Minas Gerais
e de outras autoridades que vêm debatendo o tema
den tro da Aca de mia.
O evento foi transmitido para todo País através
de um me ca nis mo via Embra tel, que é o da te le con ferência. À tarde tivemos o ato de lan ça men to da Fren te
Par la men tar em De fe sa da Au to no mia dos Esta dos.
A discussão foi colocada à altura dos problemas
– da cri se – que vem vi ven do o País, prin ci pal men te no
que se refere aos Estados. Os parlamentares que do
ato participaram, provenientes dos mais diferentes
Estados e assembléias legislativas, selaram o com promis so de lu tar, jun to a seus Go ver nos e den tro das próprias assembléias, para que seja reavaliada a forma
como tem funcionado a Federação, principalmente a
partir da recentralização de po de res por par te do Execu ti vo – cen tra li za ção que, com a Cons ti tu i ção de 1988,
ha via so fri do um ar re fe ci men to.
A Constituição de 1988 ofereceu aos Estados e
aos Municípios uma autonomia significativa. No atual
mo men to, en tre tan to, tal au to no mia não mais se veri fi ca. Ao mes mo tem po em que cen traliza os re cur sos, o Go ver no Fe de ral tem trans fe ri do, cada vez
mais, a responsabilidade por ações políticas e pela
execução de políticas públicas para os Estados e
Municípios. Como conseqüência, uma série de di fi -
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culdades tem sido oposta ao repasse de recursos
públicos necessários para que os Estados possam
cumprir essas obrigações que lhes vêm sendo
transferidas.
Também foi abordada a crise política e
econômica que o País atravessa – o governador de
Minas Gerais não estava presente, mas participou
de uma outra atividade que era parte de toda a
manifestação com relação à autonomia dos
estados. Sugeri que os governadores de oposição
que apresentassem, até 1º de maio, uma agenda
social contundente que mostrasse claramente que,
apesar de estarmos sofrendo com a crise – como os
demais Estados da Federação e o próprio Governo
Federal -, não desistiremos de cumprir o que está
em nossos programas de governo no que se refere
à saúde, educação, geração de empregos e meio
ambiente.
Os governadores de oposição já podem contar
com o exemplo que, se Deus quiser, virá do Estado
do Acre. O Governador Jorge Viana está
trabalhando para entregar à sociedade acreana uma
agenda social que corresponda às expectativas –
mesmo em meio à crise – que ele criou quando
estava participando da disputa eleitoral.
Se todos assim fizermos, mostraremos ao
Governo Federal que enfrentar a crise não é
simplesmente observar as tabelas instituídas pelo
FMI ou aplicar a receita da forma que nos é imposta.
Enfrentar a crise é, acima de tudo, levarmos em
conta os problemas por que passamos. Ainda que o
FMI queira obrigar o País a ignorar os problemas
que temos nas áreas de saúde, educação, ciência e
tecnologia, meio ambiente, o desemprego, a
recessão, isso não será possível.
Precisamos, acima de tudo, ter criatividade,
capacidade de operar nos momentos de crise.
Antes disso, porém, é preciso haver compromisso
político,
é
preciso
que
tenhamos
a
responsabilidade de encarar os problemas sociais
não como mais um peso para a economia do País,
mas como um dos requisitos fundamentais para
alcançarmos o crescimento. Renda per capita
satisfatória não equivale a crescimento – e nem é
esse o caso do Brasil, pois os dados do IBGE
mostram exatamente o contrário: temos hoje uma
renda per capita bem inferior às observadas em
outros momentos. Para nós, uma renda per capita
mais alta não significaria, necessariamente, que as
pessoas estivessem vivendo melhor, porque o
Brasil é um dos países que têm maior
concentração de renda, onde os mais ricos são
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muitas vezes mais ricos do que os mais pobres –
isso até mesmo se o compararmos com países
desenvolvidos.
Sr. Presidente, o evento, que contou c o m a
participação, repito, de representantes de assem bléi as le gis la ti vas de vá ri os Esta dos, de par la men tares tan to do Se na do quan to da Câ ma ra dos De pu tados, tem como objetivo articular em todo o País a
dis cus são so bre a ques tão do pac to fe de ra ti vo no âmbi to da cri se da re la ção en tre Esta dos e Go ver no Fe deral.
Pelo quadro que se desenha, teremos em breve
o mesmo ocorrendo em relação aos municípios. Não
que ro fa zer a apo lo gia do “quan to pior me lhor”. Ao contrário, o que quero dizer é que o País não pode ne gligen ci ar essa ques tão, até por que em mo men tos de crise é que, muitas vezes, saídas aventureiras surgem –
se pa ra ção de Esta dos e ou tras pro pos tas ina de qua das
para a cultura e a tradição política da uni da de fe de ra tiva brasileira. Se a discussão ocorrer nos devidos ter mos, poderemos ter um processo de debate do qual
re sul tem pro pos tas con se qüen tes para a su pe ra ção de
to das as di fi cul da des que es ta mos en fren tan do.
Tenha certeza, Sr. Presidente, de que de parte
dos governadores de oposição veio uma contribuição:
con ven cer o Go ver no Fe de ral de que, em um mo men to
de crise, não se pode querer resolvê-la a partir de um
úni co pon to de vis ta. Os go ver na do res de opo si ção colo ca ram para todo o País a ne ces si da de do diá lo go, de
o Go ver no re a brir a dis cus são com re la ção à di vi da dos
Estados – parece que o caminho apon ta do era o mais
correto.
Nes te mo men to, as ban ca das do PT, do PDT e
do PSB continuam firmes no seu objetivo de se
manter firmes na defesa de seus propósitos e, ao
mesmo tempo, dar uma contribuição para a re so lução dos problemas, apresentando alternativas viá ve is que po dem ser ado ta das pe los go ver na do res e
pelo Go ver no Fe de ral.
Ainda bem que prevaleceu o bom senso, por que ficamos mais de dois meses discutindo se iría mos sen tar para dis cu tir. Qu al quer pes soa que chegas se ao Bra sil não en ten de ria como, num mo mento de crise como o que atravessamos, se leva todo
esse tempo simplesmente para discutir, fechar
questão em torno de um tema que parece óbvio a
qualquer pessoa – é claro que, num momento de
crise, quanto mais debate, quanto mais discussão,
quanto mais abertura e parceria forem promovidos,
maior a fa ci li da de para se che gar a uma pro pos ta satisfatória que ofereça uma saída para os problemas
que o País está en fren tan do.
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Por ser um espaço privilegiado, o Senado da
República tem a obrigação de defender os in te resses da Fe deração, de defender os interesses dos
Esta dos. O Se na do deve fa zer va ler suas prer ro ga ti vas
e trazer para esta Casa o debate entre os go ver na dores – não apenas os da oposição, mas os go ver na dores dos 27 estados da Federação -, o que, com cer teza, muito poderá contribuir para a resolução dos pro ble mas que en fren ta mos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais tomou a iniciativa, que foi oportuna, mas o Se na do da Re pú bli ca é que tem a obri ga ção, o de ver e o
di re i to cons ti tu ci o nal de promover esse debate, dar-lhe
se qüên cia e re u nir, in clu si ve, as con tri bu i ções que já foram ofe re ci das pelo con jun to das as sem bléi as le gis la tivas – lembro que é prerrogativa constitucional das as sembléias le gislativasapresentar emendas à Cons ti tu -i
ção Federal, desde que con si gam um de ter mi na do núme ro de as si na tu ras.
Parece-me que é possível, do ponto de vista le gal, que o conjunto das 27 Assembléias, em con seguindo um determinado número de assinaturas, por
unanimidade, poderão ter iniciativa de apresentar
emenda à Constituição. Esta já é uma possibilidade
que vem sen do apre sen ta da por al guns dos Srs. De putados das mais diferentes Assembléias Legislativas. É
por isso que é urgente que o Senado comece a de bater esta ques tão à luz das con tri bu i ções que fo ram dadas pelos diferentes expositores das mais diferentes
correntes ideológicas que participaram do seminário
em Belo Ho ri zon te.
Muitoobrigada.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Tem a pala vra o Se na dor Pa u lo Har tung, por ces são do Se na dor
Car los Pa tro cí nio.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente Geraldo Melo, Srªs e Srs. Senadores, ini cialmente gostaria de agradecer a gen ti le za do Se na dor
Carlos Patrocínio e dizer que ocupo a tribuna, hoje,
para fa lar de um pro ble ma que tem pre o cu pa do não só
a grande maioria de governadores e prefeitos mu ni cipais, mas, principalmente, milhões de brasileiros que
de pen dem di re ta men te do bom de sem pe nho dos ser viços públicos. Refiro-me às dificuldades financeiras por
que pas sam Esta dos e Mu ni cí pi os.
A minha intenção, Sr. Presidente, neste mo mento, não é tratar, pura e simplesmen te, do pro ces so de
renegociação desses débitos. Entendo que essa
questão precisa ser analisada em profundidade. É
incontestável que, no decorrer da década de 80 e
par ti cu lar men te com a pro mul ga ção da Cons ti tu i ção
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de 1988, ocor reu uma am pla des cen tra li za ção tri butária no País, beneficiando Estados e Municípios,
que passaram a ter ma i or au to no mia fi nan ce i ra. Em
dois anos, a União perdeu 7,5 pontos percentuais
de sua receita disponível. Os Esta dos, por sua vez,
aumentaram suas receitas dis poníveis em 2,6%; e
os Municípios em 4,5%. As arrecadações próprias
também sofreram alterações sig ni fi ca ti vas em to das
as três esferas. No mesmo período, a União amar gou uma perda de sua arrecadação da ordem de
5,2% – re fi ro-me às re ce i tas dis po ní ve is –, en quan to
os Esta dos ti ve ram ga nhos de 4,7% e os Mu ni cí pi os
de 0,7%.
Entretanto – é bom que se diga isso, nesta
Casa, em um debate importante como este –, não
demorou muito para que a União, através de me didas pontuais e circunstanciais, como o aumento da
alíquota do Cofins, a criação do FEF e da CPMF,
en tre outras medidas, retomasse parte dos recursos
que es ta vam sen do re par ti dos com as de ma is Uni dades da Fe de ra ção. Mas, mes mo com es ses ex pe di entes, que pre ci sam ser de vi da men te dis cu ti dos, a si tu ação financeira dos Estados e Municípios não piorou.
Continuou muito melhor do que estava antes da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.
Atu al men te, a ar re ca da ção dos prin ci pa is im postos e contribuições situa-se em torno de R$250 bi lhões, ou o equivalente a 27,54% do PIB. De janeiro
de 1994 a no vem bro de 1998, a ar re ca da ção tri bu tá ria
anual global aumentou mais de R$60 bilhões – fato,
inclusive, noticiado pelo jor nal O Estado de S.Paulo
no último final de semana -, resultado direto do pro cesso de es ta bi li za ção. Só a re ce i ta da União cres ceu
o equi va len te a cer ca de R$37 bi lhões. A dos Esta dos
aumentou R$14 bilhões, e a dos Municípios, ex clu indo-se a receita própria, subiu em cerca de R$10 bi lhões.
De acordo com dados do Tesouro Nacional, a
par ti ci pa ção da União na receita dis po ní vel glo bal tem
se si tu a do em tor no de 62%; a dos Esta dos, em cer ca
de 25%; e a dos Municípios, em aproximadamente
12%. O pro ble ma é que nem sem pre esse cres ci mento fi nan ce i ro im pli cou em me lho ria na ofer ta dos ser viços públicos, principalmente nas regiões me tro po li tanas. Se é verdade que Estados e Municípios pas saram a dispor de mais recursos, também é verdade
que muitos administradores públicos não souberam
usá-los: in ves ti ram mal e sem o me nor cri té rio. Pro move ram um en di vi da men to ir res pon sável. Au men ta ram
o custeio da máquina e a despesa com pessoal,
contribuindo expressivamente para o desequilíbrio
das con tas pú bli cas do País.
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Há que se ressaltar: embora tenham uma fatia
menor do bolo, os Municípios são responsáveis pela
maior parte dos investimentos realizados pelo setor
público, fato que poucos têm conhecimento. Sem
eles, hoje, a questão social brasileira seria muito
mais grave. Ao contrário dos Estados, os Municípios
nunca emitiram moeda e têm muito pouco para
privatizar, embora possam utilizar a política de
concessões públicas para enfrentar seus problemas.
Mais de 90% da dívida mobiliária dos
Municípios estão concentrados nas prefeituras de
São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Guarulhos e
Osasco, que emitiram seus títulos com aval da
União e acabaram por comprometer a saúde
financeira de alguns bancos estaduais.
Está cla ro que o apa ra to ins ti tu ci o nal de con tro le
do endividamento de Estados e Municípios en ve lheceu e tornou-se ineficaz. A tutela federal sobre cré ditos que têm sido efetuados tem gerado mais dis torções e maus exem plos do que be ne fí ci os à Na ção. As
facilidades para o refinanciamento das dívidas de
Estados e desses Municípios financeiramente de sorganizados não têm propiciado condições e me ca nismos de responsabilidade fis cal e de pro mo ção de desen vol vi men to eco nô mi co e so ci al.
Obser van do os fa tos, não é di fí cil con clu ir que o
rumo pre ci sa ser al te ra do. Pri me i ro fo ram os Esta dos,
be ne fi ci a dos pelo Te sou ro Na ci o nal com um am plo refi nan ci a men to das dí vi das. O fato é que as condições
extremamente favoráveis, dentre elas o prazo de 30
anos para amortização e taxas de juros reduzidas,
não impediram que alguns governadores ques ti o nassem os ter mos des sa re ne go ci a ção.
Ago ra são os Mu ni cí pi os per du lá ri os. Me nos pretensiosa que o programa direcionado aos Estados, a
Me di da Pro vi só ria nº 1.811, que tra mi ta no Con gres so
Nacional, fixa condições para o refinanciamento das
dívidas municipais. Apesar do prazo vantajoso e das
taxas de juros mais elevadas, também neste caso o
Te sou ro Na ci o nal está ofe re cen do con di ções bas tan te
van ta jo sas para o re fi nan ci a men to das dí vi das.
O problema é que, tanto no caso dos Estados
quanto no dos Mu ni cí pi os, a ro la gem das dí vi das tem
beneficiado principalmente as unidades mais ricas e
es ban ja do ras da Fe de ra ção. Ve ja mos os nú me ros, Sr.
Pre si den te. Se gun do relatório do Banco Central, 97%
da dívida mobiliária dos Municípios, que já alcançava
pouco mais de cerca de R$ 10 bilhões no final de
1998, é de responsabilidade de apenas dois deles:
São Pa u lo e Rio de Ja ne i ro.
O agra van te é que es ses pro gra mas de re fi nanci a men to não pre vê em in cen ti vos às Uni da des fe de ra-
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tivas superavitárias e saneadas. Enquanto Estados e
Municípios endividados contam com vantagens inquestionáveis, o Conselho Monetário Nacional, por
meio da Resolução 2.521, de 8 de ju lho de 1998, impede os que estão com suas contas equilibradas de
contraírem financiamentos para investimentos, ou
seja, a po lí ti ca em cur so pe na li za os bons ad mi nis trado res e con tem pla a de sor ga ni za ção.
É bom que se diga que o argumento que tem
sido usado para sustentar o paradoxo de premiar os
endividados e punir os que promoveram o ajuste é
precário. A visão que predomina na área
econômica, em linhas gerais, é a de que a rolagem
das dívidas não altera, do ponto de vista contábil, o
saldo global da dívida pública e que a concessão de
novas operações de crédito, ainda que para
investimentos, aumenta o estoque dessa dívida. Os
técnicos do Governo alegam ainda que o atual
modelo reduz o déficit público porque o custo de
financiamento pago pelo Tesouro Nacional é menor
do que o das Unidades federadas.
Essa argumentação, no entanto, não se
sustenta. Ela representa uma visão estática e
limitada da realidade. É óbvio que a rolagem das
dívidas não aumenta o seu estoque. Mas essa é
uma falsa questão. A verdade é que, ao reduzir o
dispêndio com encargos financeiros dos devedores,
a União acaba permitindo a realização de outras
despesas
e
abre
espaços
para
novos
endividamentos.
Ao fazer isso, o Governo sinaliza um
procedimento nefasto para as finanças públicas,
uma vez que legitima ações irresponsáveis na
gestão
do
dinheiro
por
parte
de
seus
administradores. Eles simplesmente gastam mais do
que podem, quebram a administração e, depois do
fato consumado, têm espaço na mesa de
negociação para rolarem suas dívidas. Quem tem
as contas equilibradas, ao contrário, fica com os
créditos bloqueados.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima (PMDB – PB) –
V. Exª me concede um aparte, nobre Senador?
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) –
Concedo um apar te ao no bre Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
O Sr. Ronaldo Cunha Lima (PMDB – PB) –
Senador Paulo Har tung, la men to ter que in ter rom per
V. Exª no instante em que pronuncia um discurso
fundamentado em razões que devem ser levadas a
sé rio no de ba te do en di vi da men to pú bli co. Ten ci o nava discorrer especificamente sobre a Medida Pro visória nº 1.811, recentemente editada, para tecer al -
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gumas considerações assemelhadas as de V. Exª,
evidentemente não com o mesmo brilho e pro fun didade. Na verdade, os argumentos que V. Exª aduz,
nes te ins tan te, a res pe i to da re fe ri da Me di da Pro vi sória evi den ci am, no mí ni mo, a ado ção de dois pe sos e
duas medidas, seja em relação ao tratamento dado
aos Esta dos e aos Mu ni cí pi os, seja em re la ção à nego ci a ção da dí vi da ou em fun ção des te úl ti mo ân gulo
que V. Exª aborda: o estímulo ou o apoio com con cessões maiores aos Estados inadimplentes com
pre ju í zos àque les que fo ram adim plen tes e pon tu a is
em seus compromissos e obrigações. O Governo
Federal tem aberto es paços ma iores para os Esta dos. Lem bro-me que, quan do Go ver na dor, eu re servava 21% das receitas líquidas do Estado para pa gar dívidas e o limite hoje não ultrapassa os 13%;
na época, os juros pagos pelos Estados não eram
6%, como hoje. São con di ções am pla men te fa vo ráveis. Aque les Estados que passaram a cumprir pon tualmente os seus compromissos e suas obrigações
so frem, de for ma in di re ta, san ções, por que, no ins tante em que se be ne fi cia aque le que é mais ina dim plente, está-se punindo, de forma indireta, aquele que foi
adim plen te. Ago ra, em uma me di da lou vá vel, o Go verno mo di fi ca o con ce i to de re ce i ta lí qui da para os Estados, ha ven do uma bru tal re du ção no seu de sem bol so
e já anuncia outra medida provisória em relação ao
FEF, o que tam bém vai be ne fi ci ar os Esta dos. O Estado de São Paulo anun cia uma re du ção no de sem bolso mensal para com a União de mais de R$200 mi lhões. E os Municípios? Essa medida provisória que
V. Exª ci tou con tem pla 97% dos re cur sos des ti na dos a
apenas três ou quatro Municípios maiores do País. E
os Mu ni cí pi os do Nor des te e do Cen tro-Sul? E as capi ta is pe que nas? Que tra ta men to iri am merecer? Isso
é realmente preocupante, no instante em que vemos
pre fe i tos cum pri rem as suas obri ga ções e os res pec tivos Municípios não terem o mesmo tratamento que
estão tendo os Estados. O Governo merece os cum primentos no momento em que abre perspectivas fa voráveis a negociações com os Estados, mas não
deve per der de vis ta as ne go ci a ções com os Mu ni cí pios, até porque, em alguns Estados, existe uma po sição de dis cri mi na ção em re la ção a al guns Mu ni cí pi os;
governantes que punem Municípios simplesmente
por que seus pre fe i tos não re zam pe las suas car ti lhas.
Foi o que ocor reu em meu Esta do, com re la ção à redução do ICMS, em que o Governador adotou uma
pos tu ra de pu nir, de pe na li zar a ca pi tal do Esta do e o
Mu ni cí pio de Cam pi na Gran de, as duas ma i o res ci dades. Então, no ins tan te em que V. Exª faz essa abordagem, cumprimento-o pela profundidade do pro -
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nunciamento, pela oportunidade, pela clareza com
que traz esses argumentos, esperando que a área
eco nô mi ca do Go ver no te nha a sen si bi li da de para colher das suas pa la vras uma ori en ta ção para fi xa ção do
rumo que defina uma política igualitária para Estados
e Mu ni cí pi os, em ma té ria de re ne go ci a ção de dí vi das.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Se na dor Ro nal do, ini ci al men te mu i to obri ga do pelo aparte. Como V. Exª muito bem colocou e enfocou com
muita clareza, temos avanços importantes. A questão
da flexibilização em re la ção à Lei Kan dir é um avan ço
e terá o meu apo io no mo men to da tra mi ta ção da medi da pro vi só ria que está sen do ela bo ra da. A in ci dên cia
do FEF não incidindo mais sobre o Fundo de Par ti cipação de Estados e Municípios também é um ponto
que avan ça, mas, como V. Exª bem dis se, hoje es tou
en fo can do a ques tão dos Mu ni cí pi os, que é uma pre ocu pa ção que te nho nes se de sen vol vi men to do pro cesso Por isso que eu gos ta ria de vol tar a fi xar as mi nhas
aten ções na Me di da Pro vi só ria e ana li sá-la com o objetivo de debater, colocar idéias e, talvez, dar uma
con tri bu i ção no sentid o de que esse problema tenha
um outro enfoque da parte do Governo, par ti cu larmen te de sua área eco nô mi ca.
Tenho consciência, Senador, de que esse é
um tema polêmico, árido, difícil de ser tratado, e que
deverá ser alvo de discussões no Congresso
Nacional. Mas, para tentar, de antemão, contribuir
com esse debate, Sr. Presidente, apresentei,
recentemente, cinco emendas à Medida Provisória
nº 1.811, que estabelece critérios para o
refinanciamento das dívidas dos Municípios junto à
União. Elas têm os seguintes objetivos: restaurar a
competência
do
Senado
na
questão
do
endividamento de Estados e Municípios; excluir da
relação de débitos renegociáveis alguns absurdos
como as Antecipações de Receita Orçamentária
(AROS) e os títulos públicos emitidos para
pagamento de precatórios; e, ao mesmo tempo,
fazer justiça – e essa é a questão central – aos
entes da Federação que estão com suas constas
em dia, equilibradas e organizadas.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, entendo que
esta Casa não pode abrir mão de sua prerrogativa
constitucional no que tange à autorização para a
realização de operações e ao acompanhamento,
especificação de limites e fiscalização do
endividamento da União, dos Estados e dos
Municípios. Por isso estou propondo modificações
na Medida Provisória.
Quanto às ope ra ções de ARO, con for me fi cou
demonstrado quando da discussão, nesta Casa, da
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Resolução nº 78, de 1998, além de serem danosas
aos cofres públicos, caracterizam absoluta falta de
pla ne ja men to ad mi nis tra ti vo-fi nan ce i ro. Elas não deve ri am, em hi pó te se al gu ma, ser ins tru men to de endividamento, e sim de mera administração fi nan ce ira, como, aliás, pre vê a Lei 4320/64, ain da em vi gor.
O pro ble ma é que esse prin cí pio vem sen do desvirtuado, e o pior de tudo é que essa distorção acaba
sendo sacramentada pelo Governo Federal, quando
ace i ta re fi nan ci ar em 30 anos uma ope ra ção que de veria ser paga em não mais que 11 me ses.
Seria o caso de o Prefeito municipal ter feito no
ano pas sa do, Se na dor Paulo Sou to, uma ope ra ção de
US$ 50 milhões em ARO e refinanciá-la agora nas
con di ções de 30 anos com es sas ta xas de ju ros
Sob o mesmo argumento, estou defendendo que
os títulos públicos emitidos para pagamento de pre catórios também não se jam in clu í dos na re la ção de dí vidas passíveis de renegociação com a União. Esses tí tulos foram objeto de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito, que concluiu pela ilegalidade da emissão de
qua se to ta li da de de les.
Mas o que eu estou defendendo de mais im portan te é que se jam ex clu í das das nor mas de con tin genciamento de crédito ao setor público, emitidas pelo
Conselho Monetário Nacional, as operações de crédito
de interesse dos Municípios que já se adequaram ad mi nis tra ti va e fi nan ce i ra men te às exi gên ci as da Me di da
Pro vi só ria em ques tão. Tra ta-se de um re co nhe ci men to
do bom tra ba lho re a li za do por es ses ad mi nis tra do res.
Além de premiar as administrações austeras, a
flexibilização do crédito a municípios saneados atuaria
como medi da anti-re ces si va, permitindo a retomada de
fluxo de recursos da Caixa Econômica Federal e do
BNDES para obras de ur ba ni za ção, trans por te, sa ne amen to e pro gra mas so ci a is. É ina ce i tá vel, Sr. Pre si dente, a existência de recursos ociosos do FGTS e do
FAT, no mo men to em que a taxa de de sem pre go bate
re cor des e a re ces são avan ça.
O que estou estudando, e vou propor a esta
Casa em um fu tu ro pró xi mo, Sr. Pre si den te, é a ins ti tu ição de mecanismos que pos sam ga ran tir o de sen vol vimen to de um mer ca do de cré di to do se tor pú bli co, sem
a proteção do Governo Federal. A União deixaria de
instituir normas de controle do endividamento das de mais Unidades da Federação e ficaria cons ti tu ci o nalmente im pe di da de ava li zar ou assumir dí vi das pú blicas.
Não tenho dúvidas de que o desenvolvimento
de um mer ca do de cré di to do se tor pú bli co pro vo caria, en tre ou tros, a dis se mi na ção de ins tru men tos de

MARÇO 1999

auditoria in dependente e a avaliação de risco de
cré di to das Uni da des fe de ra ti vas, pre mi an do as boas
ges tões fi nan ce i ras.
Além disso, o fim do pa ter na lis mo da União cer tamente tor na ria o sis te ma fi nan ce i ro, in clu si ve e principalmente dos bancos privados, mais responsáveis
quan do das ope ra ções de cré di to com o se tor pú bli co.
Afinal de contas, não foram poucas as instituições fi nanceiras beneficiadas pela recuperação de seus ati vos atra vés dos pro gra mas de re fi nan ci a men to das dívi das de Esta dos e Mu ni cí pi os.
Por isso, Sr. Pre si den te, apo io a ur gên cia no debate e aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal,
um gran de ins tru men to que, acre di to, va mos ter con dições de de ba ter nes ta Casa.
O momento exige decisão. Não podemos abrir
mão de nossas prerrogativas, nem fazer vistas gros sas ao que quer que seja. A tentativa persistente da
União de re cen tra li za ção de re cur sos terá em mim um
fir me opo si tor, por que acre di to na de mo cra cia, na descentralização e na força do poder local. Mas tão per versa quanto a centralização é a am pli a ção de re cursos para Estados e Mu ni cí pi os, sem nor mas e ba li zamento que induzam a um comportamento de res ponsa bi li da de fis cal.
Descentralizar recursos, gestões e decisões go vernamentais constitui a essência do que devemos
per se guir. Na se ma na pas sa da, quan do da tra mi ta ção
dos dois pe di dos fe i tos pelo Go ver no do Rio de Ja ne iro para contratação de empréstimo, o plenário desta
Casa viveu um importante momento – pelo menos
para mim, que es tou che gan do ago ra, pre sen ci an do e
participando de todos os debates. Sugiro que os te mas aqui debatidos sejam utilizados para a construção
de re gras de tra ta men to igua li tá rio às di ver sas Uni da des
da Fe de ra ção e, ao mes mo tem po, con tri bu am para ti rar
as finanças públicas do estado caótico em que elas se
en con tram.
Muitoobrigado.
Du ran te o dis cur so do Sr. Pa u lo Har tung,
o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vice-Pre si den te, de i xa a
ca de i ra da pre si dên cia, que é ocu pa da pelo Sr.
Ro nal do Cu nha Lima, 1º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Con ce do a pa la vra à no bre Se na do ra He lo í sa He le na.
A SRA. HELOISA HELENA (Blo co/PT – AL. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora dora.) – Sr. Presidente, Srs. Senadores e Senadora
Ma ria do Car mo, mi nha que ri da vi zi nha de Ser gi pe,
na sex ta-fe i ra, ocupei o “muro das lamentações” da
Casa, o “murofone” de lamentações da Casa, fa zen-
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do algumas advertências, um di agnóstico e um le vantamento da situação crítica em que se encontra
o Estado de Alagoas. É claro que o faço, tendo a
mais absoluta cer te za de que a si tu a ção que atin ge
Alagoas – embora de forma mais difícil para Ala goas e Sergipe – também é a situação per versa para
todo o Bra sil, es pe ci al men te para o Nor des te.
Já dis se aqui, na sex ta-fe i ra, meu que ri do Pre sidente – nordestino também –, Senador Ronaldo Cu nha Lima, e estou repetindo hoje, que a situação de
Alagoas é mu i to di fí cil. Claro que é re sul ta do da ir responsabilidade, da insanidade e do cinismo da elite
eco nô mi ca e po lí ti ca que pa ra si tou o Esta do de Ala goas nas úl ti mas dé ca das.
Quanto ao resultado des se pa ra si tis mo, que es ta rei mais uma vez apre sen tan do por meio de in di cadores sociais, tenho a mais absoluta clareza de que,
por trás das frias estatísticas ofi ci a is, exis tem histórias
de vidas que estão sendo destruídas. Das quinze ci dades apresentadas pela ONU como as piores ci dades do Bra sil em anal fa be tis mo, em mor ta li da de in fantil, ín di ces de mi se ra bi li da de, oito estão no Estado de
Ala go as. Pelo ter ce i ro ano con se cu ti vo, te mos o campeonato da mortalidade infantil, do analfabetismo, do
analfabetismofuncional.
Cla ro que to dos nós co nhe ce mos a si tu a ção do
Nordeste. Dos que tiveram a oportunidade, ontem, de
assistir a um programa da TV Record, espero que al guns possam ao menos ter se sensibilizado com
aquelas imagens cruéis apresentadas, imagens que
representam a fome, a miséria, o desemprego, a hu mi lha ção e o so fri men to da gran de ma i o ria da po pu lação nordestina e que representa também a ir res ponsabilidade na con du ção da po lí ti ca eco nô mi ca do Gover no Fe de ral.
To dos nós sa be mos que aque las ima gens mostradas ontem são a imagem da indústria da seca, da
cerca, da espingarda, do cinismo. E, para completar
tudo isso, Alagoas foi vítima daquilo que outros Esta dos também já sofreram e a respeito do qual outros
parlamentares já ocuparam o nosso “muro de la menta ções” para fa lar: o cor te gi gan tes co nos re cur sos sociais. E o que é mais grave, meu caro Presidente,
também nordestino, Senador Geraldo Melo, é que a
Alagoas já fez o seu “de ver zi nho de casa”, que cer tamente garante o caixa-escola da escola do Sóros.
Per do em-me os edu ca do res, por que usar a ex pres são
dever de casa e caixa-escola é até um atentad o con tra nós que exercemos a nossa vida na área da
educação. Mas Alagoas já fez o dever de casa: já
privatizou, já praticou o nazi-fascismo da demissão
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em mas sa dos ser vi do res. Ala go as já fez tudo isso.
E aí, como bem levantou o Senador Paulo Har tung há poucos minutos quanto à renegociação das
dívidas, nós dizíamos no ano passado, ainda no pro to co lo de in ten ções, que an tes de ne go ci ar, de fe de ralizar essa dívida, de obrigar o País a pagar essa dí vida, ti nha que se fa zer uma au di to ria.
Nós discutíamos que era uma dívida imoral e
ab so lu ta mente insustentável juridicamente, mas o
Go ver no Fe de ral, cer ta men te, para não se in com pa tibilizar com os seus amigos que disputavam a ele ição, per mi tiu a ro la gem de uma dí vi da imo ral e ab solu ta men te in sus ten tá vel ju ri di ca men te.
Aí eu me pergunto: ora, imagine, Senador Ro naldo Cunha Lima, as pes so as que nos es cu tam, os
poucos nordestinos que nos escutam, porque todos
sabemos que na nossa região são pouquíssimos os
que nos escutam; imagine qualquer pessoa de
bom-senso observando a nossa atividade cotidiana.
Ora, se observam que parlam entares tanto da si tu ação como da oposição falam, criticam os cortes em
áreas sociais, por que não encontram alternativas
para solucionar o problema? Por que não encontram
uma res pos ta em re la ção a essa po lí ti ca per ver sa que
está sendo patrocinada pelo Governo Federal em re lação ao Brasil, principalmente em relação ao Nor deste? A situ a ção de fome e mi sé ria no Nor des te
é mu i to ma i or.
Não adi an ta cho rar fren te à te le vi são; não
adi an ta! Ne nhum Se na dor chora fren te à te le vi são quan do vê as ima gens per ver sas de uma crian ça mor ren do de fome com a chu pe ta na boca.
Os Se na do res tinham a obri ga ção de di zer ao
País qual é a al ter na ti va para que pos sa mos
com ba ter essa ir res pon sa bi li da de que está sen do
pa tro ci na da pelo Go ver no Fe de ral.
Fico me per gun tan do o que va mos fa zer.
Esta mos le gis lan do pou co por que já te mos um
Se na dor vir tu al, que é o Pre si den te da Re pú bli ca.
Esta mos fis ca li zan do pou co, por que se es ti vés se mos fisca li zan do o sufi ci en te não te ría mos de
con vi ver com essa atro ci da de que está sen do
pra ti ca da. Fico ima gi nan do o que fa zer.
No iní cio do sé cu lo, nes ta Casa, já se fa lou
até em in sur re i ção. Em 1906, pa re ce-me, Rui
Bar bo sa, mo de ra do, fala va na possi bi li da de de
ga ran ti a de in sur re i ção quan do não há jus ti ça so ci al.
Peço aju da aos Cons ti tu in tes e cons ti tu ci o na listas para que discu ta mos um pouco sobre o que
está na Cons ti tu i ção. Pen sei no que fa zer com Fernando Henrique: enquadrá-lo no Código Pe nal, no
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art. 135 – ou nos en qua drar, se não avi sar mos à autoridade pública que ela tem de tomar uma medida
eficaz, ágil e concreta em relação a alguém que
está desamparado; a alguém que está cor ren do risco de vida, com pena que pode ser triplicada quan do o re sul ta do é a mor te – ou en qua drá-lo em cri me de
responsabilidade.
Procurei auxílio na Constituição e encontrei.
Embora eu tenha crí ti cas à Car ta Mag na, se ria bom se
ao menos o que está escrito fosse seguido, se não
hou ves se um abis mo en tre o que está es cri to e a re a lidade de vida das pes so as. Gos ta ría mos que a Cons titu i ção fos se cum pri da.
Querido Senador Bernardo Cabral, assim como
na sexta-feira passada – e V. Exª estava presente –,
estou mais uma vez no “muro das lamentações”, no
“murofone” de la mentações,protestando como nor destina, como alagoana, diante da irresponsabilidade do
Go ver no Fe de ral.
Está ex pres so na Cons ti tu i ção, em seu art. 85:
Art. 85 – São crimes de responsabilidade os atos
do Presidente da República que atentem contra a
Cons ti tu i ção e, es pe ci al men te, con tra:
I – a exis tên cia da União;
II – o livre exercício do Poder Le gis la ti vo, do Po der Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes
cons ti tu ci o na is das uni da des da Fe de ra ção.
III – o exer cí cio dos di re i tos po lí ti cos, in di vi du a is e
sociais, etc. – além do inciso VII, que fala do cum primento das leis e das decisões judiciais. Há vários ou tros itens.
Vi e mos para o Se na do Fe de ral a fim de ver essa
be lís si ma Car ta, exem plo de de mo cra cia, e fa lar so bre
os fa mo sos di re i tos in di vi du a is.
Pri me i ra men te, está ex pres so que, além de to dos
se rem igua is pe ran te a lei – o que não ocor re no Bra sil
–, há a garantia da inviolabilidadedo direito à vida. No
entanto, pessoas estão sendo assassinadas por essa
política econômica e por essa subserviência ao Fundo
MonetárioInternacional.
Também está expresso na Constituição que nin guém será sub me ti do à tor tu ra nem a tra ta men to de suma no ou de gra dan te. Entre tan to, essa po lí ti ca per ver sa
está submetendo as pessoas a um tratamento de sumano e degradante, porque estão morrendo de fome
no Nor des te e no Bra sil. Está aqui: cri me de res pon sabilidade.
Quanto aos di re i tos so ci a is, o as sun to é mais bonito! Segundo a Constituição, um dos di reitossociais é
a edu ca ção. Como fa lar so bre edu ca ção em um País
de anal fa be tos? O Bra sil não quer en trar no pró xi mo
século fa zendo a disputa da revolução tecnológica
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nem do conhecimento. Em um País onde se corta a
me ren da es co lar, não há um Pre si den te que cum pra o
art. 6º da Cons ti tu i ção.
Ou tro di re i to so ci al de que tra ta a Cons ti tu i ção é
a sa ú de. Um Bra sil onde cri an ças mor rem de di ar réia,
de choque hi po vo lê mi co, que qual quer cen tro de sa úde pode fa cil men te re sol ver.
Este é o País dos de sem pre ga dos. A ca rac te rística mais perversa de uma sociedade é o de sem prego, que humilha, destrói relações familiares e lança
pais e mães de família na violência doméstica, no al co o lis mo ou na mar gi na li da de como úl ti mo re fú gio.
La zer, se gu ran ça, Pre vi dên cia So ci al, pro te ção à
maternidade e à infância, as sis tên cia aos de sam pa rados na for ma da Cons ti tu i ção?
O art. 7º dis põe so bre sa lá rio mí ni mo e as sis tência gratuita aos filhos e dependentes desde o nas cimento, de trabalhadores rurais e urbanos até seis
anos de ida de em cre ches e pré-es co las.
Os Se na do res nor des ti nos sa bem. É ne ces sá rio
ir ao sertão para ver. Aliás, isso não é preciso, pois,
na periferia de qualquer ci da de, ve mos o re sul ta do da
irresponsabilidade do Governo Federal. Mas deve-se
ir ao ser tão em vir tu de da in dús tria da seca, que já fez
muitos parasitas políticos neste País – na verdade,
não são parasitas, mas saprófitos, porque não há
mais hos pe de i ros vi vos.
O art. 21 de ter mi na que com pe te à União pla nejar e promover a de fe sa per ma nen te con tra ca la mi dades públicas, especialmente as secas e as inun dações. Em Ala go as, 50 Mu ni cí pi os, des de o ano pas sado, es tão, sob de cre to, em es ta do de ca la mi da de públi ca. Não é ape nas Ala go as, é o Nor des te, é o Bra sil.
Portanto, precisamos sair do muro de re cla mações. Não é pos sí vel que um Se na do, no qual a ma ioria dos seus membros mostra a sua indignação
res mun gan do pe los corredores, indo à tribuna dizer
que não aceita cortes sociais, fazendo até discur so
contra o FMI, não pratique uma ação concreta em
re la ção aos cor tes que es tão sen do pa tro ci na dos!
Duvido, como se diz no interior, “du-vi-de-o-dó”
que o Senado, unido, não impediria essa barbárie
que está sendo patrocinada pelo Governo Federal!
O Sr. Eduardo Suplicy (Bloco/PT – SP) –
Permite-me um aparte, Senadora Heloisa Helena?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Senador Eduardo Suplicy, com muito
prazer.
O Sr. Eduardo Su plicy (Bloco/PT – SP) –
Qu e ro cum pri men tar V. Ex.ª e com par ti lhar da sua
in dig na ção, so bre tu do di an te do que foi mos trado
ontem na TV Record pelo Jornal is ta Goulart de An-
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drad e: ce nas de vi o lên cia con tra a hu ma ni da de, que
tipicamente representavam o estado de subnutrição
e fome da população em Alagoas, Estado de V.
Ex.ª; e em outros Estados. São cenas dra ma ti camente chocantes, que merecem o veemente re púdio de todos os brasileiros. Felizmente, V. Ex.ª veio
à tri bu na mos trar isso. Nes se mo men to, é im por tante ressaltar as distorções havidas. Por exemplo, foi
mostrado um pai de família que havia colaborado
para uma frente de trabalho e, pelo fato de não ter
Título de Ele i tor na que le do mi cí lio, sim ples men te foi
im pe di do de re ce ber a es cas sa ces ta bá si ca, a que,
de ou tra ma ne i ra, te ria di re i to, ou mes mo da quan tia
que poderia receber, cerca de R$80, em função de
não ter seu título de eleitor. O que denota que os
programas ditos da Comunidade Solidária co lo cados para o Go ver no e de res pon sa bi li da de lo cal têm
criado dis torções dessa natureza. Mas justo e forte
é o seu grito de alarme. Faz-se necessário que no
Senado Fe de ral haja mais vo zes como a de V. Exª.
Esta Casa muitas vezes aprovou com rapidez pro gramas de incentivo fiscal, creditício; pro gramas
como o Proer, para as instituições financeiras em
má si tu a ção e com pro ble mas que o Go ver no ava liou ser preciso resolver com a maior urgência; pro gra mas de in cen ti vo aos em pre sá ri os que ex por tam,
aos que produzem isso ou aquilo, a determinadas
zo nas, a di ver sos lo ca is, em fun ção da ne ces si da de
de promover o desenvolvimento re gi o nal. Mas, normal men te, o in cen ti vo é para as mãos dos que mais
têm e não para as de pes so as como aque las a que
V. Exª está se referindo. É pre ci so, Se na do ra He lo isa He le na, que o Se na do Fe de ral se dê con ta des sa
si tu a ção e que pas se mos a co lo car na or dem de prio ri da des a er ra di ca ção da fome e da mi sé ria no Brasil, para que pessoa alguma passe pela situação de
fal ta de dig ni da de. O pró prio Pre si den te da Casa dis se
ser ne ces sá ria a apre sen ta ção de uma agen da po si tiva que estabeleça de que maneira vamos resgatar o
direito de tantas pessoas que até hoje não tiveram o
direito à vida em nos so País e que pre ci sam, o quanto an tes, tê-lo. Meus cum pri men tos a V. Exª.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Obrigada, Senador Eduardo Suplicy.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Concede-me V. Exª um aparte?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte à Senadora Marina Silva.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Se na dora Heloisa Helena, que ro me solidarizar com o pro nunciamento de V. Exª e dizer-lhe que V. Exª foi
muito feliz ao mostrar, nos mais diferentes artigos

103

da Cons ti tu i ção Fe de ral, qua is são os di re i tos que o cida dão bra si le i ro tem nas áre as da sa ú de, da edu ca ção,
que a criança tem, de la zer, de uma vida dig na, en fim,
to dos es ses itens que nos as se gu ram as con di ções básicas para o nosso crescimento econômico, social e
cultural. Fico observando, Senadora Heloisa Helena,
como a lei é cumprida sob al guns as pec tos. Por exemplo: a lei de imunidade parlamentar – correta ao as segurar ao parlamentar liberdade de expressão política,
im pe din do que ele so fra al gum tipo de pro i bi ção ou punição por pa la vras que te nha pro fe ri do no exer cí cio da
sua fun ção par la men tar – foi ex tra po la da para as se gurar não a imunidade pela condição de parlamentar,
mas a impunidade por crimes praticados contra a Pá tria, con tra a vida e con tra os di re i tos hu ma nos e a própria Justiça brasileira. E não se pode fazer nada, por que está escrito na lei, mesmo que ela não nos as segure que, por termos imunidade parlamentar, pos samos praticar a violência, assassinar ou organizar qua dri lhas para fazê-lo. A lei, nes se caso, é cum pri da à risca. No entanto, nesses itens tão nobres que V. Exª
men ci o na, como o di re i to à vida, à sa ú de, à edu ca ção,
ao trabalho, a Constituição é desrespeitada e ninguém
faz co i sa al gu ma. V. Exª faz um dis cur so in dig na do sobre a realidade brasileira, em que, in fe liz men te, a cada
dia a Cons ti tu i ção é des res pe i ta da. Du ran te o mo men to
em que vi vía mos uma apa ren te bo nan ça, já não exis tiam programas sociais à altura das necessidades do
País; ago ra, jus ti fi ca-se com a cri se o cor te de re cur sos
para educação, sa ú de, me ren da es co lar, ciên cia e tecnologia, agricultura e reforma agrária. Eu po de ria fa zer
aqui um ro sá rio das áre as es sen ci a is que so fre ram cortes e que não são aten di das. Então, a in dig na ção de V.
Exª, com certeza, é a mesma da sociedade brasileira,
que, nes te mo men to, deve es tar mu i to fe liz por ter uma
representante que sobe à tri bu na e mos tra a Cons ti tu ição Fe de ral para di zer que ela está sen do des res pe i tada na q ui lo que de ve ria ser es sen ci al men te cum prido: dar con dição de vida digna para que o povo
bra si le i ro pos sa ter um pa ta mar co mum de de senvolvimento das suas pon ten ci a li da des. Mu ito obri ga da pelo apar te.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andra de) –
Esta Pre si dên cia aler ta a ora do ra e os se nhores
pre ten den tes a apar te an tes que o tem po está prati ca men te es go ta do. Ain da há três Se na do res que
es tão ins cri tos para co mu ni ca ções ina diá ve is dentro da Hora do Expe di en te. Peço, se pos sí vel, a
dis pen sa dos apar tes ou que se jam ex tre ma men te
bre ves.
O Sr. La uro Campos (Bloco/PT – DF) – Per mi te-me V. Exª um apar te?
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A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Concedo o aparte ao Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos (Blo co/PT – DF) – No bre
Senadora Heloisa Helena, estou aqui há quatro
anos e, durante esse tempo, nutri a esperança de
ouvir um discurso como esse que a sua coragem e
lu ci dez trou xe ram ao ple ná rio des ta Casa. Re al mente, acomodamo-nos nesse pro cesso, a impedir que
o coração falass e, e as nossas cabeças – algumas,
como a mi nha, já can sa das; ou tras que não che ga ram
a amadurecer completamente a percepção da di mensão social e humana – ficam censurando aquilo que
nos sa alma quer fa lar. V. Exª veio, por in te i ro, mos trar
ao Senado que essa integralidade, essa totalidade do
ser hu ma no quan do se pro nun cia é re al men te edi fi cante e, em mim, faz re nas cer a es pe ran ça de que não estejamos aqui inutilmente, apenas para carimbar a von tade de Sua Majestade o rei do momento. Muito obrigado.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Mu i to obri ga da e agra de ço tam bém à Mesa pela be nevolência.
O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – V. Exª me
per mi te um apar te, no bre Se na do ra He lo i sa He le na?
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Pois não, Se na dor Gil vam Bor ges.
O Sr. Gil vam Bor ges (PMDB – AP) – No bre Senadora Heloisa He le na, seu sen ti men to de res pon sa bilidade por re pre sen tar o povo de Ala go as, do Nor des te
e do País espraia-se na eloqüência de suas palavras,
que co bram do Pre si den te da Re pú bli ca as pro vi dên cias necessárias para se rever a política estabelecida.
Não há dú vi da de que seus Pa res com pre en dem per feitamente esse desejo de acertar, mas V. Exª há de
con vir que não se po dem atri bu ir, em hi pó te se al gu ma,
responsabilidadesexclusivas por um pro ble ma ve lho e
crônico, cujas soluções todos buscamos encontrar. V.
Exª sabe que o Pre si den te da Re pú bli ca e ou tras au toridades constituídas teriam, sem sombra de dúvida,
alegria e prazer, como pessoas públicas, em resolver,
por intermédio de uma varinha de condão, todos os
pro ble mas, ofe re cen do far tu ra de em pre go, ex tin guin do
fi las no INSS e nos hos pi ta is, eli mi nan do cor tes na área
so ci al, von ta des mani fes ta das por vá ri os Lí de res na tribuna desta Casa. Portanto, Senadora Heloisa Helena,
V. Exª traz, com propriedade, um as sun to já abor da do
pe los nos sos an te pas sa dos po lí ti cos. Re fi ro-me ao grave problem a crônico do Nordeste. Compreendemos,
perfeitamente, mas não podemos, de maneira ne nhuma, atri bu ir res pon sa bi li da des di zen do que a Cons ti tuição não está sendo cumprida. A Constituição é uma
bússola que indica o caminho a seguir; no entanto,
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nem tudo se ajusta à realidade. Segundo a Cons ti tu -i
ção, nenhum cidadão deve passar fome; todos são
iguais perante a lei; todos terão acesso à escola e à
sa ú de. Mas sa be mos que essa não é a re a li da de. A
Constituição está a exigir que os homens públicos
busquem al ternativas para os problemas, que não
serão solucionados, nobre Se nadora Heloisa He lena, em dias ou horas; ainda levaremos tempo para
saneá-los, para melhorar a qualidade dos homens
pú bli cos; para me lho rar a qua li da de dos ad mi nis tradores do Poder Executivo. Podemos dizer que os
Governadores do PT, do PMDB e do PFL não têm
apresentado soluções den tro de suas áre as es pe cíficas de atuação, para as quais seus eleitores os
credenciaram, porque não querem. Tenho certeza
de que todos pro curam alternativas. Congratulo-me
com V. Exª pelo dinamismo, pela veemência, pelo
desejo de acertar. No entanto, digo a V. Exª que o
Governo tem se mobilizado, sim, para resolver os
problemas de infra-estrutura, para reestruturar o
País, combatendo a po lítica clientelista e governos
que gastam mais do que arrecadam. Quanto aos
acordos internacionais, eles se fazem necessários
por que já es ta mos em uma po lí ti ca glo ba li za da. Portanto, nobre Senadora Heloisa Helena, con ve nhamos, o Pre si den te da Re pú bli ca, Fer nan do Hen ri que
Cardoso, não é o “príncipe da irresponsabilidade”.
Ao contrário. Há reformas sendo im plan ta das. Esse
é o papel do Presidente e essa é a sua missão
como diplomata, como acadêmico, como homem
público que também por esta Casa passou. Sua
Excelência teve responsabilidade ao fazer a reforma
administrativa; agora vêm as reformas tributária e a
po lí ti ca. Te mos que adequar o País. No bre Se na do ra,
te nho es pe ran ça nes te Bra sil! Qu e ro de i xar re gis tra do
neste aparte que sou um admirador de V. Exª pelo
seu desejo impetuoso de transfor mação. Mas gos taria que V. Exª le vas se em con si de ra ção que o Pre siden te não é esse sa ta nás que V. Exª diz que é.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Vou apenas concluir.
Senador Gilvam Borges, eu também, como V.
Exª, te nho muita esperança no Brasil, até porque a
minha própria vida de sobrevivente dos parasitas e
dos saprófitas políticos do Nordeste faz com que eu
tenha mu i ta es pe ran ça na minha vida e no meu País.
Mas é evidente que tenho que confirmar que o Pre siden te da Re pú bli ca se en ca i xa no cri me de res pon sabi li da de.
Espe ro, um dia, ver um pre si den te da Re pú blica que tenha a altivez e a coragem de fa zer deste
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País uma Nação e não uma su cur sal do ca pi tal espe cu la ti vo in ter na ci o nal.
Agradeço o aparte de V. Exª.
Obrigada, Sr. Presidente, pela benevolência.
Durante o discurso da Sra. Heloisa
Helena, o Sr. Ronaldo Cunha Lima, 1º
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.
Durante o discurso da Sra. Heloisa
Helena, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães.) – Concedo a palavra, para uma
comunicação inadiável, ao Senador Roberto
Saturnino.
Peço brevidade nessas comunicações, porque
te re mos vo ta ções no mi na is.
O SR. ROBERTO SATURNINO (Bloco/PSB –
RJ. Para co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, a má fia
dos es pe cu la do res fi nan ce i ros in ter na ci o na is teve, ontem, ga nhos im por tan tes no Bra sil. Foi re du zi do o IOF
– Impos to so bre Ope ra ções Fi nan ce i ras – de 2% para
0,5% nas aplicações dos fundos internacionais feitas
no Brasil. Isso sig ni fi ca que, que ren do atra ir cada vez
mais dó la res e au men tar a de pen dên cia em re la ção a
essas aplicações voláteis, está-se beneficiando mais
ainda os capitais altamente especuladores, aqueles
que podem se demorar horas no Brasil, porque não
pre ci sam mais ne nhum tem po de ma tu ra ção e de obten ção de be ne fí ci os para com pen sar um im pos to que
já era pequeno. Afinal, 2% já era um imposto muito
pequeno, Sr. Presidente. O imposto já foi de 7%. No
ano pas sa do, foi re du zi do para 2%, e ago ra é de apenas 0,5%. Re ti rou-se, pra ti ca men te, esse im pos to.
Vozes do bom senso queriam até elevá-lo, ou
seja, que ele retornasse ao nível de 7% para obrigar
os capitais a um mínimo de permanência no Brasil e
re du zir nos sa de pen dên cia dos es pe cu la do res. No entanto, o que prevaleceu não foi a lógica do bom sen so, da precaução e da defesa do interesse nacional,
mas a do mercado financeiro, altamente especulador,
que quer, cada vez mais, obter ganhos rapidamente
no Brasil. Aliás, esses tipos de capital já não pagam
Imposto de Renda, são isentos, não pagam um im posto sequer no País. Para esses capitais, o Brasil é
um verdadeiro paraíso fiscal. Enquanto isso, tri bu-
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tam-se os aposentados. No meu entendimento, essa
contradição fere princípios da ética, da moral, que,
como sabemos, são coisas do passado. Senadora
Heloisa Helena, ouvi, com atenção, seu indignado e
importante dis cur so, mas es sas con si de ra ções de natureza éti ca e de jus ti ça são atri bu í das a Rui Bar bo sa,
e são co i sas an ti gas. Atu al men te, o que pre va le ce é a
eficácia do dia-a-dia, do curtíssimo prazo, e, dentro
des sa ló gi ca, é ne ces sá rio dar tudo ao ca pi tal es pe culativo, ao qual o Brasil está completamente rendido.
Dentro da chamada marcha da insensatez, vamos
che gar aon de on tem o FMI che gou, atra vés do Sr. Michel Camdessus, que disse que é preciso a América
La ti na ado tar o dó lar ame ri ca no como mo e da, por que
isso se ria o me lhor. O BID, o Ban co Inte ra me ri ca no de
Desenvolvimento, deixou cair a sua máscara: não é
mais um banco das nações da América, mas é um
ban co da na ção nor te-americana e quer que to dos os
países da América Latina abram mão de suas mo edas para ado tar o dó lar. Nes sa mar cha de in sen sa tez
é lá que che ga re mos, Sr. Pre si den te. Já ad ver ti, e volto a falar, pen so que esse ris co é cada vez ma i or sobre a Na ção bra si le i ra.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a pa lavra, para uma comunicação
ina diá vel, ao Se na dor Edu ar do Si que i ra Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Para uma co mu ni ca ção. Sem re vi são do ora dor.
) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, foi am plamente di vulgado pela imprensa que o Governo Fe deral começa a apontar os caminhos para socorrer
os Estados brasileiros, que, sem dúvida nenhuma,
atravessam grandes di ficuldades. Um desses ca minhos, Sr. Presidente, anunciado pela imprensa, se ria que o Go ver no con ce de ria, por meio de com pensa ções fi nan ce i ras, be ne fí ci os aos Esta dos que passassem a de mi tir fun ci onári os pú bli cos e se en quadrassem na Lei Camata. Isso é uma necessidade
de todo Estado bra sileiro. Mas, certamente, Sr.
Presidente, vem aí um outro me canismo para be neficiar Estados per dulários. Vem aí um outro me ca nis mo para pri vi le gi ar aque les – mes mo de ou tras
administrações – que praticaram empreguismo na
máquina pú bli ca. Des sa vez, sa cri fi can do em pre gos
pú bli cos, o que, acre di to, vai agra var ain da mais a crise de desemprego e de falta de renda em nos so
País. Per gun to, Sr. Pre si den te: o que o Go ver no Fede ral vai fa zer com os Esta dos que es tão cum prin do
rigorosamente com as suas obrigações? O que a
União vai oferecer a Estados como o Tocantins, que
compromete apenas 43% da sua receita com des pe-
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sas de pessoal, um Estado que vem construindo
sua in fra-estrutura bá si ca?
Sr. Presidente, essa é, sem dúvida alguma, a
grande preocupação do povo tocantinense, porque,
no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias,
fi cou estabe le ci do que o To can tins te ria pro gra mas semelhantes aos aplicados nos Estados de Mato Grosso
e Mato Gros so do Sul quan do da sua cri a ção.
O nos so Esta do, Sr. Pre si den te, não tem ne nhum
funcionário público pago pela União. Somos o único
Esta do bra si le i ro que ain da não dis põe de uni ver si da de
federal. Consideramos isso uma discriminação. O nosso Estado é credor de cerca de R$1 bilhão da União,
que queremos receber através de investimentos para
cons tru ir a nos sa in fra-estrutura bá si ca.
Portanto, Sr. Presidente, quero deixar aqui a mi nha pre o cu pa ção, como re pre sen tan te do povo to can tinense e do povo brasileiro, em primeiro lugar, com re lação à demissão de funcionários públicos e, em se gun do lu gar, com o des ca so com que o Go ver no fe deral vem tra tan do o Esta do do To can tins.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Com a pa la vra o Se na dor Ade mir Andra de.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para uma co mu ni ca ção ina diá vel. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devo co municar que a Bancada de Senadores do Estado do
Pará, juntamente com a dos Deputados Federais, de
todos os Partidos, e mais uma representação de seis
Deputados Estaduais do Estado do Pará, bem como
representantes de várias entidades de classe do meu
Estado aca ba ram de ter uma au diên cia com o Mi nis tro
da Agricultura, Sr. Francisco Turra, do PPB do Rio
Grande do Sul. O Senador Luiz Otávio, que acaba de
che gar, tam bém es ta va pre sen te à re u nião.
O motivo dessa re u nião é uma ques tão ex tre mamente grave para o Brasil e para o nosso Estado, o
Pará. Trata-se do fechamento das nossas fronteiras à
ex por ta ção do nos so gado bo vi no. O Go ver no ame a çava lançar uma porta ria pro i bin do a ex por ta ção para outros Esta dos. Infe liz men te, ain da não po de mos ex por tar
para outros países do mundo a carne produzida no
Pará, porque o nosso Estado ainda corre grave risco
com re la ção à fe bre af to sa.
Essa audiência, com tantas pessoas e com uma
representação tão expressiva do nos so Esta do, e mais
as conversas entabuladas com o próprio Ministro fi zeram com que o Ministério recuasse em sua posição e
alongasse o prazo para o lançamento dessa portaria
sobre a exportação do gado do Pará, pelo menos até
maio, na possibilidade de encontrarmos uma solução
para o nos so pro ble ma.
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O Esta do do Pará pos sui hoje o quar to re ba nho
bovino do Brasil, com base em estatísticas em que
não confiamos, porque a impressão que temos é a
de que, se não somos o terceiro, somos o segundo
Esta do bra si le i ro em produção de gado bovino. Se tenta por cento da nos sa pro du ção é trans fe ri da ou
ven di da para ou tros Esta dos bra si le i ros.
Portanto, somos, no Estado do Pará, grandes
pro du to res, e essa de ci são do Go ver no Fe de ral cri aria um gra ve pro ble ma ao nos so Esta do. Por isso, as
forças de todos os partidos políticos se uniram para
com ba ter essa de ci são do Mi nis té rio da Agri cul tu ra.
Foi apresentado um projeto para erradicar a fe bre aftosa no Pará. E, nessa oportunidade, per ce bemos algo in te res san te em nos so País, Se na do ra He loísa Helena e nobres Srs. Se na do res: ago ra, apre sentamos os nossos projetos em dólar. A inflação já é
algo tão evi den te que os pro je tos já são apre sen ta dos
em dólar, não mais em reais. O projeto apresentado
pela Fe de ra ção da Agri cul tu ra do Esta do do Pará, por
inúmeras entidades que representam o setor da pe cuária, inclusive os pequenos e médios empresários,
e pelo próprio Governo do Estado está orçado em
US$1,2 bi lhão.
De agora em diante, tenho a impressão de que
se tor na rá moda, no Bra sil, toda es pé cie de or ça mento ser apre sen ta do em dó lar, con si de ran do que o real
de i xou de ser uma mo e da de va lor fixo.
O Sr. Ministro nos colocou que esse não é um
problema apenas do Estado do Pará, mas de grande
parte do nosso País, que precisa ser resolvido e terá
que con tar com a nos sa aju da, por que terá de ser aloca da uma quan ti da de ra zoá vel de re cur sos para er radi car a fe bre af to sa não só do Esta do do Pará, mas de
todo o País.
O fundamental é que conseguimos impedir que
a cri a ção bo vi na do nos so Esta do de i xas se de ser exportada para outros Estados do Brasil, como estava
pres tes a acon te cer, caso não ti ves se ha vi do uma rea ção das en ti da des de clas se, dos De pu ta dos Fe de rais, dos Se na do res e dos De pu ta dos Esta du a is do nosso Esta do.
Assim, quero deixar este comunicado e pedir à
Mesa que faça cons tar dos Ana is do Se na do o pro je to
que foi apre sen ta do por es sas en ti da des, hoje, ao Minis tro da Agri cul tu ra, Sr. Fran cis co Tur ra.
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR ADEMIR ANDRADE EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
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O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Os projetos lidos serão publicados e
remetidos às Comissões competentes.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
É lido o seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 22, DE 1999
Acrescenta artigo à Resolução do
Senado Federal nº 78, de 1º de julho de
1998, para o fim de excepcionar as
operações de crédito destinadas à
modernização da adminisração tributária e
gestão fiscal e altera a redação do seu art.
46.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º A Resolução nº 78, de 1998, do
Senado Federal, passa a vigorar acrescida do
artigo 4-A e com nova redação para o art. 46, a
fim de excepcionar as operações de crédito
destinadas à modernização da administração
tributária
e
gestão
fiscal
dos
limites
estabelecidos naquele diploma legal.
Art. 2º Acrescenta o seguinte art. 4-A à
Resolução nº 78, de 1998, do Senado Federal:
“Art. 4-A. Não se aplicam as
disposições dos artigos 6º, 7º e 8º e do
inciso VIII do art. 13 às operações de
crédito realizadas pelos Estados e
Municípios junto ao Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social –
BNDES e aos seus agentes financeiros,
no âmbito de programas que tenham por
objeto o financiamento de projetos de
investimentos para a modernização da
administração tributária e da gestão
fiscal, financeira e patrimonial visando a
otimização da utilização dos recursos
públicos, em especial a melhoria da
arrecadação tributária e da qualidade do
gasto público nos setores sociais
básicos.
§ 1º As operações de crédito de que
trata este artigo sujeitam-se ao menor
dos seguintes limites:
a) R$20.000.000,00 (vinte milhões de
reais);
b) o equivalente a R$18,00 (dezoito
reais) por habitante; e
c) o equivalente a 7% (sete por cento)
da Receita Líquida Real.
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§ 2º Nas operações de crédito de que
trata este artigo, não se aplica o disposto no
inciso I do art. 24 na hipótese de des cum primen to do que dis põe o art. 13, in ci sos III e IV.
Art. 3º Altera a re dação do art. 46 da Re so lução nº 78, de 1998, do Se na do Fe de ral, pas san do a
ter o se guin te tex to:
“Art. 46. O disposto nesta Resolução
não se aplica às atuais autarquias fi nan ce iras, como tam bém não con fi gu ram en di vi damento pú bli co as ope ra ções re a li za das pelo
sis te ma BNDES para apor te de re cur sos em
fundos des ti na dos ao apo io de mi cro em preendimentos de pessoas físicas ou jurídicas,
no âmbito do Programa de Crédito Pro du tivo Popular, e em que os Esta dos, o Dis tri to
Fe de ral ou os Mu ni cí pi os par ti ci pem ape nas
como intermediários, sem qualquer res ponsa bi li da de como ga ran tes ou fi a do res.” (NR)
Art. 4º Esta Resolução entra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.
Justificação
A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe deral, que estabeleceu limites e condições para a au torização de ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no
dos Estados, do Distrito Fe deral e dos Municípios,
admitiu, no § 6º do art. 6º, tratamento di ferenciado
para as operações que tivessem por objetivo pro pici ar-lhes me i os para au men tar suas re ce i tas e/ou reduzir suas despesas. Buscou-se, com essa ex ceção, es ti mu lar a efi ciên cia na ar re ca da ção e no gasto público, com conseqüências fa voráveis sobre o
ní vel de en di vi da men to.
Com o objetivo de fazer com que prevaleça o
espírito que norteou o mencionado tratamento di ferenciado, propondo alguns ajustes que viabilizem a
operacionalização de ações públicas que objetivem
a redução do nível do endividamento, me diante a
otimização da gestão fiscal e tributária, vale dizer,
me di an te a ra ci o na li za ção dos pro ce di men tos de fiscalização e arrecadação tributárias e melhoria da
qua li da de do gas to pú bli co.
Ao afas tar a res tri ção cons tan te no art. 7º , que
impede que um Município com déficit primário de
captar recursos para investir num programa de mo dernização tributária, objetiva-se exatamente o au men to da re ce i ta fu tu ra e, em con se qüên cia, a re dução ou mes mo a eli mi na ção do ci ta do dé fi cit, já que
as unidades da federação deficitárias são mais ne cessitadas de in ves ti men tos des sa na tu re za do que
aquelas superavitárias, merecendo destaque a pro posição mantém todas as demais restrições, cri ando, ape nas, essa ex ce ção, aliás, pre vis ta atu al mente, de ma ne i ra ge né ri ca, no ci ta do § 6º do art. 6º
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O
Programa
de
Modernização
das
Administrações Tributárias Municipais – PMAT, do
BNDES, objetiva a modernização da gestão fiscal,
financeira e patrimonial, proporcionando mais
recursos estáveis e não inflacionários e à sua
utilização mais eficiente no financiamento da
despesa pública, mediante as seguintes ações:
–
fortalecimento
da
capacidade
gerencial,
normativa,
operacional
e
tecnológica da administração tributária e da
gestão pública de serviços sociais básicos e
demais ações de natureza fiscal ou
racionalizadoras do uso dos recursos
públicos disponíveis nos governos locais;
– desenvolvimento e aperfeiçoamento
de sistemas de informação, seviços e
processos voltados ao cumprimento das
atribuições e competências municipais
referentes
às
obrigações
tributárias,
eliminação de perdas, melhoria da
qualidade e da oferta de serviços sociais
básicos e registro, controle e gerenciamento
da execução do gasto público;
– informatização, inclusive aquisição e
desenvolvimento de software;
–
capacitação,
treinamento
e
aperfeiçoamento gerencial, técnico e de
apoio operacional;
– realização de serviços e estudos de
natureza organizacional, administração de
fundos públicos, tecnologia de prestação de
serviços,
padrões
de
custos,
gerenciamentos de contratos, registro de
preços, de controle da evasão e elisão
tributárias, gerência e cobrança da dívida
ativa, controle de receitas e despesas e da
execução
orçamentária,
financeira,
patrimonial e da dívida pública;e
–
cooperação
permanente
dos
Municípios entre si – inclusive formação de
consórcios intermunicipais –, com os
respectivos Estados e com órgãos da
Administração Federal e com a sociedade
civil para atuação conjunta, intercâmbio de
experiências, informações, cadastro e
formação de redes sociais que racionalizem,
melhorem e ampliem o atendimento e
reduzam o custo unitário da prestação de
serviços.
Por fim, a nova redação proposta para o art.
46 ob je ti va de i xar cla ro que o apor te de re cur sos do
BNDES para a cons ti tu ti ção de fun dos no âm bi to do
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programa de crédito produtivo popular para apoio a
microempreendimentos não constitui operação de
cré di to, vis to que as uni da des da fe de ra ção têm sua
intervenção limitada à con dição de intermediárias ,
eis que não têm qualquer res pon sa bi li da de com de ve do res, ga ran tes ou fi a do res des sas ope ra ções.
Destarte, neste momento de grave crise, com
re fle xos na ca pa ci da de de in ves ti men tos das em presas e de crescente índice de desemprego, é im portan te essa ex pli ci ta ção para que as ações des ta natu re za não so fram so lu ção de con ti nu i da de.
Por es tar con vic to de que esta Casa deve li mitar o endividamento, mas também prover os meios
necessários à solução deste grave problema, so li cito o apo io dos meus pa res à pro po si ção em tela.
Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. – Senador Pa u lo Har tung.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998
Dispõe so bre as operações de cré dito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
suas res pec ti vas au tar qui as e fun da ções,
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
CAPÍTULO III
Dos Li mi tes às Ope ra ções de Cré di to
Art. 5º As operações de crédito realizadas
pe los Esta dos, pelo Dis tri to Fe de ral, pe los Mu nicípios e por suas respectivas au tarquias e fun da ções, em um exer cí cio, não po de rão ex ce der o
montante das despesas de capital fixadas na lei
or ça men tá ria anu al cor res pon den te, res sal va das
as au to ri za das me di an te cré di tos su ple men ta res
ou especiais com finalidade precisa, aprova das
pelo po der Le gis la ti vo, por ma i o ria ab so lu ta, observado o dis pos to nes ta Re so lu ção.
§ 1º Para efeito do disposto neste artigo,
entende-se por operação de crédito realizada
em um exercício o montante de liberação con tra tu al men te pre vis to para o mes mo exer cí cio.
§ 2º Nas operações de cré dito com li be ração pre vis ta para mais de um exer cí cio fi nan ceiro, o limite com putado a cada ano levará em
con si de ra ção ape nas a par ce la a ser nele li be rada.
§ 3º Para efe i to da apli ca ção do li mi te pre visto no caput, não serão com pu ta das como des pe sas
de ca pi tal dos Esta dos e do Dis tri to Fe de ral:
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I – a concessão de empréstimo ou
financiamento, com base no Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e intermunicipal e de Comunicação, do
qual resulte redução ou eliminação, direta ou
indireta, do ônus daquele imposto, ainda que por
meio de fundo, instituição financeira ou qualquer
outra entidade:
II – As inversões financeiras na forma de
participação acionária em empresas que não sejam
controladas pelo poder público federal, estadual, do
Distrito Federal, ou municipal.
Art. 6º As operaçoes de crédito interno e
externo dos Estados, do Distrito Federal, dos
municípios e suas respectivas autarquias e
fundações
observarão
simultaneamente,
os
seguntes limites.
I – o montante global das operações
realizadas em um exercício financeiro não poderá
ser superior a 18% (dezoito por cento) da Receita
Líquida Real anual, definida no § 3º;
II – o dispêndio anual máximo com as
amortizações, juros e demais encargos de todas as
operações de crédito, já contratadas e a contratar,
inclusive o originário de débitos renegociados ou
parcelados, acrescido, ainda do valor devido,
vencido e não pago, não poderá exceder a 13%
(treze por cento) da Receita Líqida Real;
III – o saldo total da dívida não poderá superar
valor equivalente ao dobro da Receita Líquida Real
anual, definida no § 3º para os pleitos analisados no
ano de 1998, decrescendo esta relação a base de
um décimo por ano, até atingir valor equivalente a
uma Receita Líquida Real anual para os pleitos
analisados no ano de 2008 em diante.
§ 1º O limite de que trata o inciso I, para o
caso de operações de crédito com liberação prevista
para mais de um exercício será calculado levando
em consideração apenas o montante liberado no
respectivo exercício.
§ 2º O disposto neste artigo não se aplica às
operações de concessão de garantias e de
antecipação de receita orçamentária, cujos limites
são definidos pelos arts. 8º e 9º respectivamente.
§ 3º Entende-se como Receita Líquida Real,
para os efeitos desta Resolução, a receita realizada
nos doze meses anteriores ao mês imediatamente
anterior àquele em que que se estiver apurando,
observado, ainda o seguinte:
I – serão excluídas as receitas provenientes de
operações de crédito, de anulação de restos a
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pagar, de alienação de bens, de transferências
vinculadas a qualquer título, de transferências
voluntárias ou doações recebidas com o fim
específico de atender despesas de capital e, no
caso dos Estados, as transferências aos Municípios
por participações constitucionais e legais.
II – serão computadas as receitas oriundas do
produto da arrecadação do Impsoto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
destinado à concessão de quaisquer favores fiscais
ou financeiros, inclusive na forma de empréstimos
ou financiamentos, ainda que por meio de fundos,
instituições financeiras ou outras entidades
controladas pelo poder público, concedidas com
base no referido imposto e que resulte em redução
ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo
ônus.
§ 4º O superávit financeiro das autarquias e
fundações, excluídas as de caráter pre videnciário,
será considerado como receita realizada para fins
de cálculo da Receita Líquida Real de que trata o
pa rá gra fo an te ri or.
§ 5º Para efe i to de cál cu lo do dis pên dio de fi nido pelo in ci so II, se rão com pu ta dos os va lo res efe tiva men te pa gos e a pa gar em cada exer cí cio.
§ 6º São excluídas dos limites de que trata o
caput as operações de crédito contratadas pelos
Esta dos e pe los Mu ni cí pi os, jun to a or ga nis mos multi la te ra is de cré di to ou a ins ti tu i ções ofi ci a is fe de ra is
de cré di to ou de fo men to, com a fi na li da de de fi nanciar projetos de in tes ti men to para me lho ria da ad ministração das receitas e da gestão fiscal, financeira
e pa tri mo ni al, no âm bi to de pro gra ma pro pos to pelo
Po der Exe cu ti vo e apro va do pelo Se na do Fe de ral.
....................................................................................
Art. 7º O Banco Central do Brasil não en ca minhará ao Senado Fe deral pedido de autorização
para a con tra ta ção de qual quer ope ra ção de cré di to
de to ma dor que apre sen te re sul ta do pri má rio ne ga tivo no período de apu ra ção da Re ce i ta Lí qui da Real
ou que es te jam ina dim plen tes jun to a ins ti tu i ções inte gran tes do Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal.
Pa rá gra fo úni co. O Ban co Cen tral do Bra sil tornará publica a metodologia de cálculo do resultado
primário dos órgãos e entidades do setor público
abran gi dos por esta re so lu ção.
Art. 8º O saldo global das garantias con ce didas pe los Esta dos pelo Dis tri to Fe de ral e pe los Muni cí pi os não po de rá ex ce der a 25%(vin te e cin co por
cento) da Receita Líquida Real, calculada na forma
do § 3º do art. 6º.
........................................................................
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CAPÍTULO IV
Das Instruções dos Pleitos
Art. 13. Os Estados, o Distrito Fe deral, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fun dações en ca mi nha rão ao Ban co Cen tral do Bra sil os pedi dos de au to ri za ção para a re a li za ção das ope ra ções
de cré di to de que tra ta esta re so lu ção, ins tru í dos com:
I – pedido do respectivo Chefe do Poder
Executivo;
II – autorização específica do órgão le gis lati vo do Esta do, do Dis tri to Fe de ral ou do Mu ni cípio, conforme o caso, para a realização da ope ração;
III – certidão que comprove a inexistência
de operações com as características descritas
nos in ci sos I e II do art. 3º, emi ti da pelo res pec tivo Tri bu nal de Con tas;
IV – certidão, emitida pela Se cre ta ria do Tesouro Nacional, que comprove o cumprimento
do disposto no inciso III do art. 3º bem como a
adimplência junto à União, relativa aos fi nan ci amentos e re financiamentos, inclusive ga rantias,
por ela con ce di dos;
V – certidões que comprovem a re gu la ri dade junto ao Pro grama de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor
Público – PIS/PASEP, ao Fun do de Inves ti men to
So ci al/Con tri bu i ção So ci al para o Fi nan ci a men to
da Se gu ri da de – FINSOCIAL/COFINS, ao Insti tu to
Na ci o nal do Se gu ro So ci al – INSS, e ao Fun do de
Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço – FGTS;
VI – cro no gra mas de dis pên dio com as dí vidas in ter na e ex ter na e com a ope ra ção a ser realizada;
VII – re la ção de to dos os dé bi tos, com seus
va lo res atu a li za dos, in clu si ve da que les ven ci dos
e não pa gos, as si na da pelo Che fe.
..........................................................................
Art. 24. As operações de crédito não su je itas a autorização específica do Senado Federal
serão ob jeto do seguinte en caminhamento pelo
Ban co Cen tral do Bra sil:
I – os ple i tos que não aten de rem a to dos os
re qui si tos mí ni mos se rão in de fe ri dos de ime di ato:
II – os pleitos que atenderem a to dos os requi si tos mí ni mos e a to dos os re qui si tos não essenciais definidos nos art. 27 e (...) res pec ti vamente, serão au torizados no prazo má ximo de
dez dias úte is;
III – os ple i tos que aten de rem a to dos os requisitos mpinimos e não atenderem a um ou
mais requisitos não essenciais, serão en viados
ao Senado Fe deral, acompanhados de pare cer
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nos ter mos do art. 23 que so bre eles de li be ra rá.
........................................................................
Art. 46 O disposto nesta resolução não se
aplica às atuais autarquias financeiras.
(À Comissão de Assuntos Econômicos.)
SR.
PRESIDENTE
(Antonio
Carlos
Magalhães) – O projeto lido será publicado e
remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
Ofício nº 85/99 – GLDPT
Brasília, 16 de março de 1999
Senhor Presidente,
Solicito a Vossa Excelência que proceda às
seguintes alterações na designação dos membros
da Comissão de Assuntos Sociais:
Senador Sebastião Rocha: titular
Senadora Emília Fernandes: suplente
Atenciosamente, Senadora Marina Silva,
Líder do Bloco Parlamentar de Oposição.
O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Será feita a substituição solicitada.
O
SR. PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Primeiro dia de discussão, em se gundo tur no, da Proposta de Emenda à Cons ti tu i ção nº 1, de 1999 (nº 526/97, na Câ mara dos Deputados), de iniciativa do Pre sidente da República, que acrescenta pa rágrafo único ao art. 98 e altera as alí ne as i
do in ci so I do art. 102 e c do in ci so I do art.
105 da Constituição Fe de ral. (Cri a ção ju i zados es pe ci a is – ha be as cor pus tri bu nal supe ri or STF e tri bu nal es ta du al STJ), ten do
Parecer favorável, sob nº 57, de 1999, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re lator: Se na dor José Fo ga ça.
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão em segundo turno, quando poderão ser
ofe re ci das emen das que não en vol vam o mé ri to.
Transcorre hoje a primeira sessão de
discussão.
Em discussão. (Pausa.)
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Não havendo quem peça a palavra, a
discussão terá prosseguimento na próxima sessão.
A matéria constará da Ordem do Dia da
sessão ordinária de amanhã.
O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 26, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1998 (nº 483/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão da Rádio Barriga Verde
Ltda.
para
explorar
serviço
de
radiodifusão sonora em freqüência
modulada na Cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina, tendo
Parecer favorável, sob nº 646, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Senador Joel de Hollanda.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
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O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra a V. Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, de acordo
com as posições assumidas pelo Partido dos
Trabalhadores sobre matérias dessa natureza,
quando se trata de novas permissões, votamos de
forma contrária; e, quando se trata de renovação, o
Partido dos Trabalhadores se posiciona pela
abstenção. No entanto, quanto a essa matéria, o
Bloco de Oposição no Senado fica liberado no
processo de votação.
A nossa posição tem sido a de que o Conselho
Nacional de Comunicação deve ser instalado o
quanto antes, para que possa haver um órgão
competente que discuta a concessão pública dos
meios de comunicação.
O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Como vota o Líder do PFL?
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) - Sr.
Presidente, o PFL recomenda o voto favorável à
matéria.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Como vota o Líder do PMDB?
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto “sim”.
O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar.

(Procede-se à votação.)
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O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram Sim 50 Srs. Senadores. Não
houve voto contrário.
Houve 11 abstenções.
Total: 61 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a
redação final.
O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 105, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 26, de 1998 (nº 483, de
1997, na Câmara dos Deputados).
A Comissão Diretora apresenta a redação
final do Projeto de Decreto Legislativo nº 26, de
1998 (nº 483, de 1997, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Barriga Verde Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na cidade de Florianópolis,
Estado de Santa Catarina.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de
março de 1999. – Antonio Carlos Magalhães,
Presidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator –
Lúdio Celho – Geraldo Melo.
ANEXO AO PARECER Nº 105, DE 1999
Faço saber que o Congresso Nacional
aprovou, e eu, Presidente do Senado Federal,
nos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999
Aprova o ato que renova a
permissão da Rádio Barriga Verde Ltda.
para explorar serviço de radiofifusão
sonora em freqüência modulada na
cidade de Florianópolis, Estado de Santa
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Catarina.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 69, de 22 de junho de 1992, que
renova por dez anos, a partir de 16 de março de
1989, a permissão outorgada à Rádio Barriga
Verde Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada na cidade de
Florianópolis, Estado de Santa Catarina.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) - Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro
a discussão.
Em votação.
As Sras e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O
SR.
PRESIDENTE
Magalhães) - Item 3:

(Antonio

Carlos

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 29, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 29, de
1998 (nº 485/97, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que renova
a concessão outorgada à Rádio Sertão
Central Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de Senador Pompeu, Estado do
Ceará, tendo
Parecer favorável, sob nº 615, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: João França, com abstenção da
Senadora Benedita da Silva.
Em discussão o projeto, em turno único. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Votaram Sim 53 Srs. Senadores; e
Não, 1.
Houve 10 abstenções.
Total: 64 votos.
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a
redação final.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão
Diretora oferecendo a redação final, que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 106, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto
Legislativo nº 29, de 1998 (nº 485, de
1997, na Câmara dos Deputados).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 29, de 1998 (nº
485, de 1997, na Câmara dos Deputados), que
aprova o ato que renova a concessão outorgada à
Rádio Sertão Cen tral Ltda, para ex plo rar ser vi ço de
radiodifusão sonora em onda média na cidade de
Se na dor Pom peu, Esta do do Ce a rá.
Sala de Reuniões da Comissão, 16 de março
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente
– Ronaldo Cunha Lima, Re la tor – Lúdio Coelho –
Ge ral do Melo.
ANEXO AO PARECER Nº 106, DE 1999
Faço saber que o Con gresso Nacional apro vou, e eu, ____________, Presidente do Sena do
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Re gimen to Inter no, pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº DE 1999
Aprova o ato que renova a con cessão outorgada à Rádio Sertão Central
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci da de de
Se na dor Pom peu, Esta do do Ce a rá.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o Decreto s/nº, de 30 de julho de 1992, que renova por
dez anos, a par tir de 5 de de zem bro de 1987, a conces são ou tor ga da à Rá dio Ser tão Cen tral Ltda. para
ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de, ser vi ço de radi o di fu são so no ra em onda média na cidade de Se na dor Pom peu, Esta do do Ce a rá.
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor
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na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) - Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res que a apro vam que iram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) - Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 80, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que re mos, nos ter mos do Art. 336, alí nea b,
do Regimento Interno do Senado Federal, urgência
para a MSG 67/1999 (Projeto de Resolução nº 20,
de 1999.)
Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999. – Hugo
Napoleão – Ney Su as su na – Sér gio Ma cha do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em votação o requerimento que acaba de
ser lido.
Os Srs. Senadores e Srªs Senadoras que o
apro vam que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
A matéria constará da Ordem do Dia de
quinta-feira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, re que ri men tos que se rão lidos pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cunha
Lima.
São li dos os se guin tes:
REQUERIMENTO Nº 81, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu ição Federal, requeremos sejam prestadas pelo
Ministro-Chefe da Casa Civil da Presidência da
Re pú bli ca, Se nhor Cló vis de Bar ros Car va lho, as
se guin tes in for ma ções:
1. É verdadeira a realização de viagem do
Mi nis tro, es po sa, fi lhos e acom pa nhan tes em um
jatinho da Aeronáutica para a ilha de Fernando
de Noronha no período de 12 a 19 de fevereiro
úl ti mo, di vul ga da pela im pren sa?
2. Não seria contraditório um Ministério que
promove cortes de gastos nas áreas sociais
permitir o esbanjamento de recursos que
poderiam ser aplicados nessas áreas?
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3. É verdadeira a justificação, também
divulgada pela imprensa, de que o Ministro
utilizou-se de um “serviço de atendimento a
autoridades” destinado, preferencialmente ao
treinamento dos pilotos da Aeronáutica?
4. Se esse treinamento é realmente
necessário, não seria mais conveniente utilizá-lo
para o transporte de pessoas carentes de
domicílios longínquos para localidades onde
pudessem ter, por exemplo, atendimento e
serviços médicos adequados?
Justificação
O Governo Federal, com a intenção de
promover o ajuste das contas públicas e obedecer
aos ditames do Fundo Monetário Internacional, vem
relaizando
cortes,
que
já
remontam
a
aproximadamente 2,5 bilhões de reais, que atingem
diretamente as áreas sociais, tais como educação e
saúde, não tendo sido poupado sequer o Programa
Comunidade Solidária.
Nesse contexto, deparamo-nos com a notícia
de que o Ministro-Chefe da Casa Civil não se
preocupou em que o Estado fizesse mais um gasto
desnecessário, fazendo um passeio particular com
sua família, utilizando-se de um jatinho da FAB,
usando como pretexto o treinamento de pilotos.
Se é realmente necessário fazer vôos de
treinamento que podem, inclusive, dar “carona” a
viajantes de recreio, por que não fazê-los com
finalidades mais nobres e condizentes com a
situação de penúria financeira em que se encontra o
país?
O presente Requerimento tem intenção, pois,
de aprofundar o conhecimento das informações
sobre os fatos que a imprensa noticiou.
Sala das sessões, 16 de março de 1999
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REQUERIMENTO Nº 82, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do § 2º do art. 50 da Cons ti tu ição Federal, requeremos que sejam prestadas,
pelo Ministro da Ae ro náu ti ca, as se guin tes in formações:
1. É verdadeira a realização de viagem do
Mi nis tro, es po sa, fi lhos e acom pa nhan tes em um
jatinho da Aeronáutica para a ilha de Fernando
de Noronha no período de 12 a 19 de fevereiro
úl ti mo, di vul ga da pela im pren sa?
2. Qual foi a rota e as despesas da viagem
do re fe ri do ja ti nho?
3. É verdadeira a justificação, também di vulgada pela imprensa, de que o Ministro uti lizou-se de um “serviço de atendimento a au to ridades” destinado, preferencialmente, ao tre i namen to dos pi lo tos da Ae ro náu ti ca?
4. Se existe esse “serviço”, como se estrutu ra, a quem aten de e qual seu fun ci o na men to?
5. Se esse treinamento é realmente ne cessário, não seria mais conveniente utilizá-lo para
o transporte de pessoas carentes de domicílios
lon gín quos para lo ca li da des onde pu des sem ter,
por exemplo, atendimento e serviços médi cos
adequados?
Justificação
O Go ver no fe de ral, com in ten ção de pro mover o ajus te das con tas pú bli cas e obe de cer aos
ditamos do Fun do Monetário Internacional, vem
realizando cortes, que já remontam a apro xi mada men te 2,5 bi lhões de re a is, que atin gem di re tamente as áreas so ciais, tais como educação e
sa ú de, não ten do sido pou pa do se quer o Pro grama Co mu ni da de So li dá ria.
Nesse contexto deparamo-nos com a no tícia de que o Ministro-Chefe da Casa Ci vil não se
preocupou em que Esta do fi zes se mais um gastos desnecessário, fazendo um passeio particular com sua família, utilizando-se de um jatinho
da FAB, usan do como pre tex to o tre i na men to de
pilotos.
Se é realmente necessário fazer vôos de
treinamento que podem, inclusive, dar “carona”
a viajantes de recreio, por que não fazê-los com
fi na li da des mais no bres e con di zen tes com a situ a ção de pe nú ria fi nan ce i ra em que se en con tra
o país?
O presente Requerimento tem intenção,
pois, de aprofundar o conhecimento das informa ções so bre os fa tos que a im pren sa no ti ci ou.
Sala das ses sões, 16 de mar ço de 1999.
(À Mesa para decisão.)
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lítica cam bi al se ria man ti da. Isso sig ni fi ca que até final de 1999 continuaríamos no regime de bandas,
com minidesvalorizações diárias e inflação em de zembro que atingiria 2%. Entretanto, conforme os
da dos di vul ga dos, o Bra sil pas sou a ado tar o re gi me
de flutuação cambial, e a inflação no final de ano,
segundo o Ministro da Fazenda, deverá alcançar
16,8%.

O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Os requerimentos que acabam de ser
lidos vão à Mesa para decisão, de acordo com o
Regimento Interno.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra pela ordem ao
Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, na semana passada, indaguei a respeito da ne cessidade de o Mi nistro da Fazenda e o Presidente
da República encaminharem à Casa a mensa gem
re fe ren te ao acor do com o Fun do Mo ne tá rio Inter nacional, por que houve uma mudança em relação
àquilo que foi aprovado pelo Senado em dezembro
último. Refiro-me à Resolução nº 96/98, que au to riza o Pro gra ma de Apo io Fi nan ce i ro ao Go ver no Brasi le i ro, li de ra do pelo FMI.
O art. 1º da ci ta da nor ma de ter mi na que “é autorizada a im ple men ta ção do Pro gra ma de Apo io Financeiro ao Governo Brasileiro, liderado pelo FMI,
consubstanciado nos termos da Mensagem nº
275/98".
Tendo em vista novas negociações en ta bu ladas entre a União – representada pela equipe do
Mi nis té rio da Fa zen da – e o FMI, ou tros nú me ros foram apresentados ao País, alterando os me mo randos anteriormente aprovados. Por exemplo, o cri tério de de sem pe nho para o re sul ta do pri má rio de setor pú bli co con so li da do, de 1.º de ja ne i ro a 30 de dezembro de 1999, que se ria de R$16,344 bi lhões, foi
mudado para R$30,018 bilhões. De acordo com a
Men sa gem n.º 275/98, apro va da pelo Se na do, a po-

Outro número que foi sensivelmente alterado
diz respeito ao crescimento do PIB. Inicialmente
deveria haver um pequeno crescimento este ano,
mas agora está previsto um decréscimo entre 3,5%
e 4%. O resultado primário do setor público
consolidado, que inicialmente deveria ser de 2,6%
do PIB, pelo novo acordo, deverá atingir 3,1%. Os
números acima representam parte das alterações
introduzidas nos termos da Mensagem n.º 275/98,
que, como dito anteriormente, foi aprovada pela
Resolução n.º 96/98.
Considerando as normas legais vi gen tes e até
mesmo a ex plicitação de V. Ex.ª, como Presidente
do Senado, de que seria im por tan te que es sas modificações fossem consideradas pelo Senado Fe deral, a Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos já apro vou
o re que ri men to para que o Mi nis tro da Fa zen da e o
Pre si den te do Ban co Cen tral pos sam ex pli car os novos termos do acordo com o FMI. Sugiro a V. Exª
que possa ser solicitado ao Ministro da Fazenda a
providência de enviar ao Se nado Federal as novas
cláusulas contratuais pactuadas entre a União e o
Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
V. Exª havia dito que consultaria a Comissão
de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia a res pe i to, mas
acredito que nem se precisaria consultá-la. V. Exª,
como intérprete da Constituição e do próprio Re gimento Interno, tendo em vista o que dizem os arts.
52 da Cons ti tu i ção e 393 do Re gi men to Inter no, que
estabelecem a competência privativa do Sena do
para fi xar con di ções e li mi tes glo ba is para a re a li zação de operações de crédito in terno e externo da
União, obviamente poderá transmitir ao Ministro da
Fa zen da a in ter pre ta ção cor re ta de nos sa Cons ti tu ição.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em res pos ta a V. Exª, te nho a afir mar que o
Po der Exe cu ti vo, ao que tudo in di ca, não tem o entendimento de V. Exª. Entretanto, nós é que temos
que decidir. Conseqüentemente, o Poder Executivo
terá que en vi ar o pro ces so para que a Co mis são de
Constituição, Justiça e Ci dadania decida como en ten der: se deve ou não ser exa mi na do pela Casa. V.
Exª, no caso, será aten di do, por que o pro ces so virá
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e a Co mis são é que vai de ci dir, e não o Po der Execu ti vo.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Gilberto
Mestrinho.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, é
motivo de alegria assomar à tribuna desta casa,
onde estão representados, por suas mais
expressivas lideranças, os vinte e seis Estados
brasileiros e o Distrito Federal, e que têm sobre si, a
responsabilidade de defender não só os interesses
das unidades que representam, mas e acima de
tudo, buscar, no âmbito de sua competência,
caminhos para a solução dos grandes problemas
que afligem nossa Pátria.
E a satisfação é maior por observar, desde o
primeiro momento em que aqui cheguei, o
extraordinário espírito público que norteia o
comportamento de cada um, na ardorosa defesa de
seus pontos de vista e na análise dos fatos da vida
nacional.
É grati fi can te ou vir, com a aten ção me re ci da, os
colegas Senadores e Senadoras, independentemente
de suas posições partidárias, e aferir a beleza da
democracia que permite paradoxalmente o convívio
har mô ni co de pes so as com opi niões di ver gen tes.
Por isso, ex pres so, mais uma vez, meu pro fundo agradecimento ao povo do Amazonas, por essa
com pen sa do ra opor tu ni da de.
Exer ci, al gu mas ve zes, po si ção exe cu ti va, graças ao voto popular. O compromisso que sempre
assumi de cum prir meus man da tos até o úl ti mo dia,
impediu-me da experiência parlamentar, salvo um
cur to pe río do, quan do era per mi ti da can di da tu ra por
outra unidade, e o generoso povo do então Ter ri tório Fe de ral de Ro ra i ma, me ele geu seu re pre sen tante na Câ ma ra Fe de ral.
Foi um curto mandato: de 1º de fevereiro de
1963 a 9 de abril de 1964, quando fui incluído na
primeira lista de parlamentares cassados pelo Pri me i ro Ato Insti tu ci o nal.
Tudo isso, no en tan to, já pas sou.
Chego a esta Casa com o compromisso único
de ser vir ao Ama zo nas, à Ama zô nia e ao Bra sil.
E que ro fa zê-lo, com de di ca ção e en tu si as mo.
Pertenço à bancada do PMDB e estou no 3º
man da to por esta le gen da.
Homem de partido, integro a base política de
apo io ao Pre si den te da Re pú bli ca. Sigo a ori en ta ção
da li de ran ça, exer ci da com al ti vez e sa be do ria, pelo
lí der Se na dor Ja der Bar ba lho.
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Mas o meu partido tem um programa a ser
executado e faz com que, no exercício da ação
política, os seus representantes possam discordar
das medidas ou orientações do Governo que não
consultem os interesses que defendem. Como
cidadão, como brasileiro, exercerei, em sua
plenitude, a liberdade de discordar, criticar e
combater aquilo que não corresponda aos
interesses de meu estado, de minha região ou do
meu País.
Sempre expus minhas opiniões com lealdade
e clareza e as defendo com ardor. Da mesma forma,
aceito a discordância e a crítica honesta às idéias
que defendo. Entendo que a oposição é necessária.
Ela é heróica nos regimes autoritários, mas é
imprescindível e fundamental nos regimes
democráticos.
É
incompreensível
quando
simplesmente se faz oposição pela oposição, mas
quando ela é séria, conseqüente, inteligente, capaz
de apontar erros e sugerir soluções, esta oposição
sempre terá nesta Casa o meu aplauso.
O im por tan te, Sr. Pre si den te, é o des per tar da
consciência nacional para o grave mo mento que
atravessamos, causando perplexidade a todo o
povo bra si le i ro.
Srªs e Srs. Senadores, de repente, não mais
que de re pen te, como di ria o po e ta, a do lo ro sa re a lidade apareceu e, lamentavelmente, a re alidade,
quando não é aque la que de se ja mos, tem uma face
mu i to feia. O nos so real, como num pas se de má gica – ou de má gi cos -, para tris te za do povo, des pencou...
E o pior: o fantasma da inflação, que parecia
exor ci za do, co me ça a mos trar sua cara.
O índice acordado com o FMI para este ano,
que a mim pa re ceu oti mis ta, já ga ran te que con ti nuaremos com uma das mais altas taxas de juros do
mundo, o que é um entrave ao crescimento eco nômico. Creio, no entanto – e digo isso com toda a
tranqüilidade -, na competência do novo presidente
do Ban co Cen tral pela vi vên cia vi to ri o sa que tem do
mercado. Ele tem demonstrado não estar ancorado
em te o ri as ou es co las de pen sa men to eco nô mi co, o
que é muito bom. No mundo moderno, a base aca dêmica é valorosíssima, porém o mais importante é
a ex pe riên cia prá ti ca e o co nhe ci men to do mer ca do.
Por outro lado, já se começa a sentir uma
postura nova, revisionista, da equipe econômica, ao
procurar, diretamente, os banco internacionais para
restabelecer nossas linhas de crédito. Isto está
muito certo.
Sr. Pre si den te, o fun da men tal é que, na to ma da
de decisões no que diz respeito à moeda, sejam
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levados em conta componentes fundamentais para
a realidade bra sileira – o que gera desemprego? O
que influi no desenvolvimento econômico? – para
permitir a retomada do crescimento, pois a re cessão, queiramos ou não, já chegou. É preciso re formar para que não cheguemos à chamada es tag flação, o que se ria ter rí vel. Há que com pa ti bi li zar uma
política de juros no combate à in fla ção, o que exi ge
ju ros al tos, com uma po lí ti ca de ju ros no evi tar a reces são, o que exi ge ju ros ba i xos.
Sugiro que sigam – os responsáveis pela
equipe econômica, especialmente, os responsáveis
pelo controle da inflação e da moeda – o conselho
de Galbraith: “Ouçam Milton Friedman, mas não lhe
dêem atenção”.
Sr. Presidente, o aforismo popular “todo o mal
traz um bem” mais uma vez se confirma. A crise
despertou a todos e o Executivo parece que passou
a dar atenção aos conselhos de Marcus Túlius
Cícero, 55 anos antes de Cristo, na cidade de
Roma, quando disse: “O orçamento nacional deve
ser equilibrado. As dívidas públicas devem ser
reduzidas. A arrogância das autoridades deve ser
moderada e controlada. Os pagamentos a governos
estrangeiros devem ser reduzidos, se a Nação não
quiser ir à falência. As pessoas devem novamente
aprender a trabalhar, em vez de viver da conta
pública”. Ele não era economista nem estadista, era
apenas sábio.
O eminente Presidente da República, que
apóio nes ta Casa, pas sou a ado tar – para usar uma
expressão moderna, atual – uma postura pró-ativa:
passou a intervir pessoalmente no processo. Pelo
que leio nos jornais, resolveu “ouvir o vento”, como
en si na va um ve lho sá bio.
Foi ou vin do o ven to, isto é, os vá ri os seg mentos da sociedade americana, par tidários ou não,
mas ca pa zes de ge rar idéi as, ajus tan do-as aos princípios de Lord Keynes, que o Presidente Roosevelt
con ce beu o New Deal, ven ceu a re ces são, cons tru iu
o sonho americano e morreu pre sidente após três
reeleições.
O Presidente Fer nan do Hen ri que tem to das as
con di ções de ven cer a cri se, mas não o fará so zi nho
nem com a ajuda apenas de al guns au xi li a res to talmente alienados da nossa realidade. Conseguirá
vencê-la com a ajuda de to dos, sem ma ni que ís mos
que não levam a parte al gu ma. É pre ci so ou vir opiniões, dis cu ti-las, apren der e en si nar para tra çar rumos.
O Brasil tem empresários capazes na in dústria, no co mér cio, na ati vi da de agro pas to ril e nas ativi da des de ser vi ço, lí de res tra ba lha do res no País in-
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te i ro, pro fis si o na is li be ra is, en fim, pes so as qua li fi cadas, sem con tar ex po nen ci a is da clas se po lí ti ca que
se sentirão honrados em serem convidados pelo
Presidente da República para, em reunião informal,
sem a rigidez do protocolo, dis cu tir o País e ou vir o
vento...
Os fatos recentes abalaram profundamente a
nossa auto-estima. Como disse com muito acerto e
patriotismo o Presidente do Congresso Nacional e
desta Casa, Senador Antonio Carlos Magalhães,
não devemos admitir ordens e determinações de
fora.
Sr. Presidente, é importante estarmos alertas,
vigilantes, com a decantada globalização que,
segundo os mais entendidos do que eu, é uma
forma nova de denominar o velho colonialismo. A
globalização é um fato irreversível da atualidade,
mas deve ser disciplinada pelos países na defesa
de sua atividade produtiva. Assim faz a Comunidade
Econômica Européia, assim fazem os Estados
Unidos, o gigante do norte, e o Japão. Regime de
quotas e políticas tarifárias são usadas por esses
países altamente desenvolvidos protegendo sua
produção interna. Quanto o problema é com eles,
não esperam decisões dos organismos reguladores
do comércio internacional: agem imediatamente; a
retaliação vem logo, como está acontecendo
atualmente com a “guerra das bananas.” Não
devemos
aceitar
entregar
nosso
mercado,
desempregar
nossos
trabalhadores
e
nos
transformarmos em simples fornecedores de meia
dúzia de matérias-primas, objetivo final da tão
decantada globalização.
O Sr. Arlindo Porto (PTB – MG) – V. Exª me
concede um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Concedo a aparte com muito prazer, Senador.
O Sr. Arlin do Por to (PTB – MG) – Gos ta ria de
cumprimentar V. Exª pelo pronunciamento que fez
nesta Casa. Com experiência e rico passado po lí tico, V. Exª vem levantando temas importantíssimos.
Qu e ro fa zer um rá pi do co men tá rio so bre o tema que
V. Exª abor da nes se ins tan te: a ne ces si da de de procurarmos, cada vez mais, não só proteger o mer cado interno, mas assegurar nossa participação no
mercado globalizado. V. Exª dá ênfase às barreiras
tarifárias que nos são impostas; além dessas há bar reiras sanitárias im plementadas por vários países
que dificultam a presença do produto bra sileiro no
mercado mundial. V. Exª re gistra, com mui ta com petência, as questões levantadas pela Organização
Mundial do Co mércio, um cartel ins titucionalizado
em que os sub sí di os aos pro du tos agrí co las, as se-
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gurados a todos os países desenvolvidos, colo cam
o Brasil em uma condição in fe ri or no mer ca do mundi al e, prin ci pal men te, em re la ção ao Mer co sul. Quero associar-me ao posicionamento de V. Exª cha man do a aten ção para o fato de que es ta mos vi vendo um momento crítico. Estamos per dendo, a cada
dia, nossas reservas. Mais do que isso, enfatizo a
ne ces si da de de de sen vol vi men to do País. La men tei
quando a im pren sa re gis trou, nessa última semana,
um es tu do fe i to pelo Go ver no para re du zir as ta xas
de importação de alguns produtos agrícolas com o
objetivo de conter a inflação. Os mé to dos até en tão
uti li za dos não têm sido efi ci en tes. V. Exª, ao co meçar o dis cur so, en fa ti zou a ques tão da in fla ção, mas
não é dilapidando o que pos su í mos de mais im portante, o capital e o trabalho nacional, impedindo a
mão-de-obra nacional de produzir, de utilizar nosso
solo, nosso clima, nosso grande potencial hídrico,
que vamos conseguir conter a inflação. Qu e ro cumprimentá-lo pelo tema importantíssimo que mere ce
ser debatido em profundidade nesta Casa. Meus
cum pri men tos, Se na dor.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Fico muito agradecido pelo aparte de V. Exª, que
enriqueceu a minha apresentação nesta Casa.
Quero dizer que confesso aquela expectativa,
aquele de sen can to com os de fen so res acir ra dos da
globalização, sem as medidas de proteção que de vemos ter para cuidar da nossa economia. Quem
fez a globalização foi o mundo desenvolvido. E
quem foi o in te res sa do ma i or? A ati vi da de eco nô mica, os pro du to res, os fa bri can tes. Entre tan to, es queceram-se de globalizar a sociedade; essa continua
de si gual no mun do in te i ro, e a mi sé ria se apro fun da
cada vez mais nos países subdesenvolvidos. Por tanto, estamos pagando um pre ço terrível por um
fal so mo der nis mo que está sig ni fi can do a mi sé ria de
milhares e mi lhares de trabalhadores no Brasil, de
agricultores e de pequenos produtores. Qu an tas fábricas, por exemplo, de io gur te se fe cha ram em Minas Gerais com a globalização, com as vantagens
do Mercosul, com a falta de atenção para a ati vi dade in ter na? O Bra sil pas sou a ser um gran de ex portador de empregos e uma casa com de sem pre gados ape nas. Por isso, mu i to obri ga do, Sr. Se na dor.
Sr. Presidente, confesso que, para mim, o so nho não acabou. O Brasil é um país extraordinário;
pos sui ri que zas na tu ra is, uma ati vi da de agro pas to ril
que po de rá cres cer ge o me tri ca men te, um par que industrial habilitado para gerar su primentos para o
mercado interno e concorrer internacionalmente;
mais do que isso, um recurso na tu ral ex tra or di ná rio
que é o nos so povo, um povo tão fan tás ti co que há
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muito se lhes exigem sacrifícios e mais sacrifícios,
os qua is tem ace i ta do na es pe ran ça de um ama nhã
me lhor. É o amor de to dos pelo Bra sil.
Srªs e Srs. Senadores, todos sabem que sou
um homem da Amazônia e gostaria de falar sobre a
minha Região, hoje muito bem representada nesta
Casa por eminentes Senadores e duas atuantes
Senadoras. Apesar da grandiosidade da Amazônia,
da sua diversidade e dos falsos conceitos, ela
representa mais da metade da geografia do Brasil.
No mundo atual, existem apenas três reservas a
serem usadas pelo homem, recurso natural mais
importante que há na Terra:
a) o fundo do mar;
b) as regiões geladas – Antártica e Polo Ártico;
e
c) a Amazônia.
As duas primeiras, por motivos óbvios, tão
cedo não poderão ser exploradas. Resta a
Amazônia. Para nosso orgulho, 500 milhões de
hectares dos cerca de 700 milhões de hectares que
constituem a Hiléia Amazônica, estão no Brasil. E
devemos isso à coragem, à bravura e ao
desprendimento dos bandeirantes, que ignoraram o
Tratado de Tordesilhas e incorporaram metade da
Amazônia às fronteiras do País. A Amazônia, Srªs e
Srs Senadores, é muito diferente da imagem que
muitos fazem dela e das falácias que o interesse
internacional divulga pelo mundo.
A imagem da floresta e a majestade do Rio
Ama zo nas cons ti tu em o es te reó ti po da Re gião. Mas
a Ama zô nia não é só isso. Te mos re al men te a ma i or
floresta do mundo; um terço da água doce; jazidas
minerais imensas; milhões de hectares de cam pos
naturais e cerrados; mais de 2.500 es pé ci es de pe ixes; uma in fin dá vel quan ti da de de er vas me di ci na is;
essências e óleos vegetais, e, o que é mais im portante, mais de 20 milhões de seres humanos, que
são bra si le i ros e me re cem a con si de ra ção das au tori da des e têm o di re i to às be nes ses da ci vi li za ção.
Lamentavelmente, toda a potencialidade eco nô mi ca de que fa lei tem sido a ca u sa de nos so subdesenvolvimento.
O in te res se in ter na ci o nal não quer o nos so desenvolvimento. Para eles é preciso manter a Ama zônia intocada, para que não tenham concorrência
nos mercados de minerais e de ma de i ra e, o que é
pior, para que continuemos a ser a sua lixeira a fim
de que eles per ma ne çam des fru tan do de seu ele vado pa drão de vida.
Infelizmente, Sr. Presidente, essa é a dolorosa
realidade. O mundo desenvolvido, que de tém e ma -
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nipula os mercados, vem lutando, diuturnamente,
pelo es va zi a men to da Ama zô nia. Para eles o ide al é
que a Ama zô nia fi que, eter na men te, no pri mi ti vis mo.
E para isso, usam de todos os meios.
Desenvolvem falsas teorias, inventam fatos, influem
nas decisões internas do País, exigem medidas –
docilmente aceitas -, acenam com projetos com
grandes vantagens para os executores, tudo com a
finalidade maior: engessar a Amazônia. E, com a
nossa anuência, continuam dominando mercados,
impondo preços e desfrutando de elevado padrão
de bem-estar, enquanto o povo da região fica cada
vez mais pobre.
Eles dizem, por exemplo, preocuparem-se com
a Floresta Amazônica por questões ambientais.
A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Ouço a nobre Senadora Marluce Pinto, até
porque, por ser também da Amazônia, V. Exª é
Senadora por um Estado limítrofe ao meu.
A Sra. Marluce Pin to (PMDB – RR) – Nobre
Senador Gilberto Mestrinho, primeiramente quero
registrar o or gulho do povo de Roraima quando de
seu mandato como Deputado Federal por nosso
Estado. Seu nome é muito forte, pois está ligado à
sua honestidade e a essa figura batalhadora, que
mu i to fez pela Ama zô nia. Sei que te mos Par la menta res ex pe ri en tes nes te Con gres so; mas, a vin da de
V. Exª foi de mu i ta im por tân cia, pois a sua voz sempre se soma àquelas que falam em favor de nossa
Re gião. Isso nos dará um con for to mu i to gran de, até
porque, em três ocasiões, foi eleito Governador do
Esta do do Ama zo nas, o que lhe con fe re uma ex periência vas ta para con du zir os pro ble mas li ga dos às
demarcações de terra. O incrível potencial que te mos, apesar dos poucos investimentos naquela re gião, precisará da habilidade de homens como V.
Exª. Assim, foi pre ci so que tam bém V. Exª che gas se
a esta Casa para que, todos juntos – e, hoje mes mo, farei também um alerta ao povo brasileiro e
principalmente aos políticos sobre a nossa Região
Ama zô ni ca – e cada um de nós, ao su bir mos a essa
tribuna, mostremos as potencialidades daquela Re gião. Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, irá des per tar para as nos sas ri que zas, que po de rão ser exploradas para diminuir ou até para – quem sabe –
pagar a dívida externa do nosso País. Não quero
me alon gar para não ti rar o bri lho do pro nun ci a mento de V. Exª, mas receba desta sua amiga, da sua
colega parlamentar, toda consideração e toda ami zade fraterna, porque sei que V. Exª será de mui ta
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utilidade nesses oito anos, aqui, no Senado da Re pública. Orgulho-me de ser do PMDB, o mesmo
Par ti do a que V. Exª per ten ce.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Senadora Marluce Pinto, sinto-me profundamente
emocionado com o aparte de V. Exª. A
generosidade de suas palavras reafirmam a
generosidade extraordinária do povo de Roraima.
Muito obrigado.
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – V. Exª
me permite um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Um momento, Senador Bernardo Cabral. Logo em
seguida, serei honrado com o aparte de V. Exª.
Eles dizem, por exemplo, preocupar-se com a
Floresta Amazônica por razões ambientais. No
entanto, já estão confessando que não poderão
cumprir o Acordo de Kyoto, no que este estabelece
a redução dos níveis de emissão de poluentes na
atmosfera, de vez que isso afetará profundamente a
sua economia.
Este sim, causa ma ior da preocupação com
mu dan ças cli má ti cas e, mais do que isso, com a saú de do ho mem.
Ouço o no bre Se na dor Ber nar do Ca bral.
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Gilberto Mestrinho, o arcabouço do discurso de V.
Exª está de mons tran do uma pre mis sa e a con clu são
a que vai chegar. Lembrou V. Exª, ao início, nessa
globalização, em que as nossas reservas caem as sustadoramente, a atuação do FMI e lem brou ain da
alguns economistas célebres, como Galbraith, que
de vem ser ou vi dos mas não se gui dos. Já foi a par te
de li mi tan do, mos tran do que, em ver da de, a con ti nuar desse jeito, o FMI levará a nossa soberania a
uma cova rasa e aca ba rá por do brar si nos nas exéquias da Federação. Não tenho nenhuma dúvida
que V. Exª colocou mu ito bem, chegando ao ponto
fundamental do seu discurso, que é a nossa in dependência. Fa lam mu i to da Ama zô nia por “ler”, mas
não a co nhe cem com a sola dos pés. Ago ra mes mo,
V. Exª pro vou que, la men ta vel men te, o que eles dese jam – os lá de fora – é que fi que mos sem pre, contem pla ti va men te, olhan do a na tu re za en quan to eles
não querem so frer a nos sa con cor rên cia. Inter rom pi
o seu pro nun ci a men to ape nas para lhe dar os meus
cumprimentos. Sei que o final do seu discurso é a
peça que to dos nós da re gião que re mos ou vir: a defe sa da Ama zô nia. Cum pri men tos Se na dor!
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– No bre Se na dor Ber nar do Ca bral, fico mu i to hon ra do
com o apar te de V. Exª. Nós nos conhecemos há
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mu i to tem po. A nos sa luta pela Ama zô nia não é de
hoje. V. Exª, agora, aqui nesta Casa, jun to com um
grupo de Par la men ta res da Ama zô nia, po de rá mostrar quan to vale a Re gião e quan to ela po de rá dar a
este País para a so lu ção dos seus pro ble mas. Mu i to
obri ga do, Se na dor Ber nar do Ca bral.
Srs. Senadores, o mundo desenvolvido sabe,
tanto ou melhor que nós, o que é uma árvore e, em
conseqüência, o que é a floresta. Sabe, mas não
diz...
Por meio da fotossíntese, a árvore ou qualquer
vegetal passam a retirar da atmosfera o gás
carbônico, transformando-o em massa – a madeira,
no caso da árvore -, fazendo o corpo do vegetal.
Assim, a árvore é uma bateria de gás carbônico
retirado da atmosfera. Ela é resultante de um
empréstimo feito à atmosfera. É muito diferente da
conformação dos combustíveis fósseis, mas
ninguém fala nos combustíveis fósseis, porque as
empresas petrolíferas são muito poderosas.
Segundo as instituições especializadas, a
maior concentração de CO2 existente – e os
astronautas viram isso bem – está sobre a
Amazônia. Quem fizer um estudo histórico verá que
no passado já era assim.
Foi isso que gerou nossa floresta, quando o
mar foi expulso em conseqüência de fenômenos
telúricos – formação do sistema parima, em primeiro
lugar, e, depois, sistema andino. Simultaneamente,
os aludes de terra formaram a bacia sedimentar,
que é a Amazônia. No início, era um grande
deserto, o fundo do mar. A Amazônia é o único
deserto que se transformou em floresta.
Conforme os estudiosos, há 20 milhões de
anos, após a última glaciação, surgiu a floresta e
imensos campos naturais. É de salientar que pouca
gente fala nos campos naturais e cerrados da
Amazônia.
Houve um fato marcante que bem mostra o
desconhecimento ou a von tade subserviente de al gumas autoridades am bientais brasileiras ao in teres se in ter na ci o nal. Fato já co nhe ci do, mas que vale
a pena tomar o tempo dos nobres Senadores e re lembrar, é que um Presidente da República, acompa nha do pelo res pon sá vel pela po lí ti ca am bi en tal do
País, so bre vo a va o Esta do de Ro ra i ma, da Se na dora Marluce Pinto e dos Senadores Mo za ril do Ca valcanti e Romero Jucá, aqui presentes, Estado esse
quase todo cons ti tu í do por campos na tu ra is. Aque la
autoridade chamou o Presidente, que observava da
ja ne la do avião, e dis se: “Veja, Pre si den te, a de vasta ção da flo res ta no que dá.” Re fe ria-se aos cam pos
naturais, onde nunca houve uma árvore. Esse res -
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ponsável pelo Ministério do Meio Ambiente é época
mostrava ao Presidente os campos naturais, acu sando o ho mem da Ama zô nia de ter des tru í do a floresta em uma área onde nunca hou ve sequer uma
árvore. Isso mos tra o ser vi lis mo, a von ta de de fa zer
ba te-caixa para a co mu ni da de in ter na ci o nal.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Senador Gilberto Mestrinho, ouço com muita
atenção o seu pronunciamento, que, como não
poderia deixar de ser, é uma aula sobre
conhecimentos do Brasil e especialmente da
Amazônia. É verdade, como disse V. Exª, que a
Amazônia tem sido pintada e vendida de acordo
com os interesses econômicos internacionais. Há
poucos dias, disse em um aparte que a Amazônia
não é, como pintam, apenas uma mata de ponta a
ponta. V. Exª, com muita propriedade, fala dos
imensos campos naturais que constituem a maior
área do meu Estado. Lamentavelmente, quando não
encontram outros mecanismos para impedir que a
Amazônia se desenvolva – no nosso caso, temos
campos naturais e não precisamos derrubar matas
-, inventam a questão das imensas reservas
indígenas para índios que estão aculturados,
integrados à comunidade – são funcionários
públicos, professores, vereadores e prefeitos. O
discurso de V. Exª hoje é uma aula e um alerta a
nós, da Amazônia, e a todos os Senadores do
Brasil, para que tomemos uma posição em defesa
do desenvolvimento da Amazônia e, portanto, do
Brasil.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Muito obrigado, Senador Mozarildo Cavalcanti. É
honroso o seu aparte. Conheci V. Exª ainda como
líder estudantil e hoje somos colegas nesta Casa.
Seu sucesso dá-me um grande orgulho.
De outra vez, vi nas televisões do Brasil e de
outras partes do mundo as imagens dos Campos
Gerais do Puciari, que ficam entre o Vale do
Madeira e o Vale do Purus. São mais de dois
milhões de hectares de campos naturais, mostrados
por uma instituição internacional como se fossem
resultantes de desmatamento.
Até o Projeto Calha Norte, a idéia mais valiosa
que o Governo Federal já teve, objetivando vivificar
nossas fronteiras e integrar aquela parte
abandonada e distante do País no contexto
nacional, recebeu tanta pressão – interna e externa
especialmente – que o projeto se extinguiu.
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Essas são algumas falácias em relação à
Amazônia e sua floresta.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) –
Concede-me V. Exª um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Pois não, Excelência.
O Sr. Romero Jucá (PSDB – RR) – Senador
Gilberto Mestrinho, que ro re gis trar a im por tân cia do
dis cur so de V. Exª e fe li ci tá-lo pelo tema e pela aula,
fru to da ex pe riên cia e do co nhe ci men to que tem da
região. Efetivamente nós Senadores da Amazônia
te mos de nos unir para bus car um pro je to de de senvolvimento auto-sustentado que beneficie a região,
com co nhe ci men to de causa, desenvolvimento, res pe i to à na tu re za e aos ín di os. V. Ex.ª fa lou do Pro jeto Calha Norte, ora desativado. O Projeto Sivam,
para ser apro va do nes ta Casa, foi um pro ble ma: diziam que envolvia mu i to di nhe i ro, quando na ver dade era fun da men tal para o co nhe ci men to da Ama zônia e da nos sa re a li da de, até para oti mi za ção de recursos que estão naquela região. Que ro pa ra be nizá-lo, sem me estender, pois outros companheiros
desejam também apartear V. Exª. Quero registrar
que nós, parlamentares da Amazônia, temos que
colocar em fun ci o na men to a Bancada da Amazônia
no Se nado, buscar os caminhos necessários para
discussão desse projeto de desenvolvimento auto-sustentado, porque é nesta Casa que estamos
numericamente em condições de ser ouvidos pelo
Governo Federal. Na Câmara dos Deputados, nu mericamente nossa Bancada é menor do que as
das ou tras re giões. No Se na do Fe de ral, sem dú vi da
nenhuma, com a nossa união, te re mos con di ção de
apre sen tar pro je tos con sen tâ ne os com a nos sa re alidade e com as aspirações do povo da Amazônia,
um desenvolvimento com paz, harmonia e respeito
ao meio am bi en te. Tam bém não é ver da de que nós,
amazônidas, queremos destruir o meio ambiente,
ven der a qual quer pre ço as nos sas ri que zas. A verda de é bem ou tra. O ho mem da Ama zô nia so bre vive com di fi cul da des, ape sar de toda aque la po ten cia li da de sem uma ex plo ra ção con di zen te com a nossa re a li da de. Pa ra béns a V. Exª.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Mu i to obri ga do, Se na dor Ro me ro Jucá. V. Exª tem
razão quan do se re fe re ao Pro je to Si vam, que é da
maior im por tân cia para a Ama zô nia. So men te quem
a co nhe ce po de rá aquilatar a im por tân cia do Si vam
para a região em todos os segmentos, inclusive no
controle ambiental, por que nos vai dar uma ima gem
perfeita da Amazônia, seja no trabalho flo restal, na
questão da água e, tam bém, do nar co trá fi co, que é
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uma ameaça para a região. Enfim, trará benefícios
extraordinários.
A Sra. Marina Silva (Bloco/PT – AC) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB –
AM.) – Com todo prazer, Senadora Marina Silva.
A Sra. Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Estou
acompanhando o pronunciamento de V. Exª e o
meu aparte é para fazer o registro de um dado impor tan te. Há dez anos, tal vez o olhar so bre a Amazônia fosse sempre um olhar externo, de pessoas
que nos observavam como se não tivéssemos pro postas ou entendimentos sobre os caminhos que
que re mos para a re gião. Há apro xi ma da men te quinze anos – Chico Men des mor reu há dez anos – um
mo vi men to au tóc to ne co me çou a ocor rer na Ama zônia, definindo que tipo de desenvolvimento que ríamos para a nos sa re gião. Hoje, a idéia do de sen volvi men to sus ten ta do co lo ca da pelo Se na dor Ro me ro
Jucá tem-se cons ti tu í do em pla ta for ma de go ver no e
em ações concretas para darmos as respostas ao
desenvolvimento que queremos para a Amazônia.
Pos so aqui di zer que as crí ti cas que V. Exª fez à política do Governo, em termos da sua posição em se
sub me ter às exi gên ci as do FMI, têm tra zi do um preju í zo muito gran de, por que os in ves ti men tos na Amazônia, aqueles que deveriam responder às questões
da sociedade, no atendimento de saúde, de edu cação, mas tam bém na par te de in fra-estrutura, têm ficado mu i to aquém das nos sas ne ces si da des. Ago ra,
os Governos hoje estão trabalhando com a variável
da sustentabilidade, propondo políticas econômicas
que con tem plem três co i sas que, a meu ver são fundamentais. Quem viveu do outro lado, como eu, que
nas ci e fui cri a da den tro dos se rin ga is, sabe o quan to
é importante que se dê respostas às questões eco nô mi cas e so ci a is da Ama zô nia. Então, qual quer projeto de desenvolvimento para a Amazônia hoje, a
partir do nosso olhar, do nosso ponto de vista, tem
que contemplar três coisas, que, acredito, ninguém,
em sã consciência, seria contra. Primeiro, a Ama zônia tem que ter um pro je to eco nô mi co que con tem ple
as pre o cu pa ções em dar res pos ta aos pro ble mas sociais do nos so povo – so mos 20 mi lhões de ha bi tantes ali. Segundo, o projeto econômico deve levar em
con ta a ques tão da variável da sustentabilidade,
até porque não queremos reivindicar para o Brasil
aquilo que eles fizeram no mundo desenvolvido,
que não deu certo e já se constituiu num prejuízo.
Te mos a ma i or reser va de água doce do Pla ne ta,
a ma ior me ga di ver si da de do Plane ta por que te mos a Ama zô nia – e te mos a ma i or Ama zô nia dos
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pa í ses que de têm a Amazônia. É um patrimônio
nosso, com a nossa autonomia, e de vemos fazer o
melhor para o nosso povo e para a nossa região
com aqui lo que te mos. E o ter ce i ro pon to, a ques tão
do cres ci men to eco nô mi co. E, hoje, Se na dor, tal vez
te nha mos uma po si ção pri vi le gi a dís si ma por ser mos
da Amazônia. Contraditoriamente ao que pensam,
porque não temos tecnologia, não temos isso e
aquilo, nos colocamos, às vezes, numa po si ção subalterna. Ao contrário, a comunidade européia hoje
está dis cu tin do um bo i co te aos or ga nis mos trans genicamente mo dificados. Te mos culturas exóticas,
que só nós exis tem na Ama zô nia, com con di ções de
alta rentabilidade no mercado internacional para o
comércio,. Te mos que explorar isso da forma ade quada. Me diante o uso do manejo sustentável das
nossas ri quezas, me diante a aprovação de um pro jeto que re gu la men te o aces so cor re to aos re cur sos
da nossa bi odiversidade, poderíamos dar respostas
às questões econômicas muito plausíveis para o
nosso povo, para os nossos governantes. Hoje, te mos uma consciência ambiental, que é da Ama zônia, te mos pes so as à fren te de car gos pú bli cos, com
propostas al tamente exeqüíveis de de sen vol vi mento, com a preocupação ambiental, e já não nos
constituímos mais naqueles que vêm para o Go verno Federal fazer a po lítica de pires na mão. Fa zemo-nos presentes no Governo Federal por meio de
políticas concretas. Eu, pelo menos, posso falar
aqui da experiência do Governador Capiberibe, no
Esta do do Ama pá, e tam bém do pro je to que de se jamos implementar no Estado do Acre com o Go vernador Jorge Viana. Pretendemos gerar, mesmo na quela economia árida, dependente em 90% de re passes da União, 40 mil empregos, com os quais
poderemos fazer face ao problema do desemprego
e da injustiça social que campeia no nosso Estado.
E queremos fazer isso a partir da nossa realidade
econômica, da nossa floresta, dos nossos recursos
naturais, mas com a preocupação de preservarmos
aque le pa tri mô nio que é nos so. Te nho ab so lu ta certe za de que to dos nós, aqui no Con gres so Na ci o nal,
queremos a sua preservação. E a queremos sob a
nossa ótica, sob a nossa visão. É por isso que a
questão do desenvolvimento sustentável – como fa lou o Se na dor Ro me ro Jucá – deve ser a tônica dos
nossos discursos, principalmente porque contempla
os problemas sociais, econômicos e ambientais. Eu
diria que o Brasil, um País em desenvolvimento, e
nós, da Amazônia, temos hoje a possibilidade de
dar a resposta que o mundo desenvolvido não foi
capaz dar, que é contemplar três esferas im por tan-
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tís si mas de qual quer pro ces so ci vi li za tó rio, se é que
assim o queremos de uma forma adequada. Agra deço a V. Exª pela oportunidade do aparte, e digo
que, mais do nunca, a Bancada da Amazônia tem
que atualizar o seu discurso no que se refere à
questão ambiental, por que hoje não somos ape nas
uma fo lha em bran co a re ce ber pal pi tes, so mos, acima de tudo, ca pa zes de ser su je i tos da nos sa his tória, ofe re cen do al ter na ti vas.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Ouvi com muita atenção e agradeço,
sensibilizado, o aparte da nobre Senadora Marina
Silva, do Acre, que tem uma atuação marcante
nesta Casa.
Efetivamente, o mundo desenvolvido – e
falarei sobre isso mais a seguir – usou as suas
florestas, mas desfruta de um padrão de vida
fantástico que não temos. Com isso, se ficarmos
apegados ao que dizem lá fora, ao que nos
aconselham,
continuaremos
nesse
estado
miserável. Por isso, discordo da Senadora Marina
Silva em apenas um aspecto: não sou pela
preservação; sou pela conservação. E o que quer o
desenvolvimento sustentado é exatamente a
conservação. A preservação é a idéia de
intocabilidade, e a intocabilidade é o que eles
querem lá fora. Vamos usar a conservação, vamos
manejar a floresta com inteligência.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Permite
V. Exª um aparte, nobre Senador Gilberto
Mestrinho.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Pois não, no bre Se na dor Mo re i ra Men des.
O Sr. Mo re i ra Men des (PFL – RO) – No bre Sena dor Gil ber to Mes tri nho, ouço aten ta men te o pro nunciamento corajoso de V. Exª, notadamente nesse úl timo aspecto, onde defende a conservação e não a
pre ser va ção. Re al men te, é uma ati tu de co ra jo sa. Não
querendo me alongar, eu gos ta ria, como re pre sen tante do Estado de Rondônia, de cerrar fileiras com V.
Exª nes ta sua po si ção fir me de de nun ci ar aque les que
pretendem reduzir a Ama zô nia a uma con di ção de região in to cá vel, ha bi ta da ape nas por sil ví co las e ani mais. É pre ci so que as pes so as en ten dam que na nos sa
Região Amazônica vivem milhões de brasileiros que
souberam, à custa de muito sacrifício e de uma luta
pes so al mu i to gran de de nos sos an te pas sa dos que lá
viveram, manter e conservar a nossa soberania na quela Re gião. Portanto, gostaria de cumprimentar V.
Exª e de me so mar ao seu es for ço. Con si de re-me um
soldado a mais nessa batalha junto com todos os de maisrepresentantes da Ban ca da da Ama zô nia no Se nado Federal, cerrando fileiras em prol desta bandeira que
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V. Exª muito bem empunha, neste momento. Pa rabéns pela sua co ra gem, Se na dor.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Muito obrigado, Senador Moreira Mendes.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Senador
Gilberto Mestrinho, V. Exª me permite um aparte?
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Eu gostaria apenas, nobre Senador Amir Lando,
de continuar um pouco o raciocínio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nobre Senador Gilberto Mestrinho, permita-me
interromper
apenas
para
alertar,
embora
lamentando, que o tempo de V. Exª já está
esgotado.
O SR. GILBERTO MESTRINHO (PMDB – AM)
– Peço ao Presidente que tenha um pouco de
paciência, porque a Amazônia é tão grande que não
cabe nesse pequeno período de tempo. Mas, com a
sua paciência, terminaremos.
Eu falava das árvores, daquilo que eles
recomendam para não tocar, mas é preciso ver o
seguinte: quando eles inventaram a máquina a
vapor e detinham o monopólio da fabricação dessas
máquinas, não fazia nenhum mal tirar da floresta o
combustível necessário. E durante 50 anos toda a
lenha para acionar nossas caldeiras foi retirada da
floresta. No entanto, desafio algum técnico que
consiga determinar de onde tanta lenha foi retirada.
É que nós sabemos cortar as árvores, de modo que
possam rebrotar ou fazer os filhos crescer. A
Floresta
Amazônica
bem
trabalhada
se
auto-regenera.
A se guir veio o ci clo di e sel, o po der dos do nos
do petróleo, e começaram as proibições para o uso
da floresta em fa vor do ho mem. Eles só não dis seram que as proibições são a favor da poluição que
eles fa zem com os ga ses e eflu en tes tó xi cos que a
cada se gun do jo gam na at mos fe ra, para sus ten tar o
seu desenvolvimento e bem-estar. E fa zem um “bate-caixa” en sur de ce dor quan do o fa mi ge ra do IBAMA
apre en de al gu mas to ras de ma de i ra. Te le vi sões, jornais, revistas, todos se escandalizam. No entanto,
são pressurosos em justificar que os “europeus e
americanos desmataram suas florestas, para apro veitar os solos férteis que elas escondiam ou para
ex pan dir áre as ur ba nas e in dus tri a is”.
Infelizmente nossa soberania anda meio em
baixa. A verdade, Srs. Senadores, é que a flores ta
Amazônica pode ser manejada em seu próprio be ne fí cio, sem sa cri fí cio dos que ali vi vem, e em be nefício da redução do CO2 e outros gases existentes
na at mos fe ra.
Uma efetiva e racional política de manejo

MARÇO 1999

florestal seria benéfica para todos, menos para os
donos do cartel que controlam os negócios de
madeira no mundo.
Lutarei sempre pelo direito de o homem usar o
meio para o seu sustento, como ensina a Sagrada
Escritura. O que não aceito são as idéias erradas e
que servem apenas para prejudicar o homem da
Amazônia e expulsá-lo do seu habitat. Defendo a
renovação da floresta. Há conhecimento e
experiência disponíveis. É só esquecer os
interesses dos “patrões” e utilizá-los.
E digo mais: jamais defendi a derrubada da
floresta para entregá-la à pata do boi, como
organismos internacionais já aconselharam e cujos
resultados conhecemos. Não defendo o mesmo
procedimento para o plantio da soja. A silvicultura é
muito mais lucrativa e não causa danos; ao
contrário, melhora a floresta.
Nós temos muitos cerrados, campos naturais, na
Amazônia, que podem e devem ser usados. Aí cabe o
boi, e a soja alcança produtividade fantástica.
A vocação da Amazônia é a árvore. O plantio
de espécimes da região e o enriquecimento da
floresta.
Digo isso como homem que viveu na floresta,
na beira do rio, no meio dos índios, na observação
constante da natureza, e que governou três vezes
um Estado que é o tamanho de duas Franças e
meia, que de tém, ain da hoje, 33% das flo res tas originais do mundo, que é o Estado do Amazonas, e
que só apresenta, desde que Orellana desceu com
Gon zal lo Pi zar ro o rio Ama zo nas, 2% de sua flo resta ori gi nal des ma ta da. Se con tar mos bem, não chega a 2%. Mas seria pre ci so cons tru ir as ci da des, vilas, ca sas, por que exis te uma ou tra co i sa mu i to importante na Amazônia, que é o homem, e tem que
ha ver lu gar para ele na Ama zô nia. Por isso é que há
es ses 2% des ma ta dos.
O mesmo ocorre, Srs. Senadores, com a ri queza mineral. Todos sabem que a Amazônia é a
ma i or pro vín cia mi ne ral do pla ne ta. Te mos quan ti dade e qualidade de minérios. Entretanto, o negócio
do mi né rio é con tro la do e mo no po li za do. E o mi né rio
perde valor a cada dia com o avanço da ciência e
da tec no lo gia. Até o ouro vale hoje a me ta de do que
va lia há vin te anos. Por isso, é pro i bi da a con cor rência de novos fornecedores. O resultado é impedir a
ex plo ra ção na Ama zô nia. Con se guem isso fa cil mente. Ditam o perímetro das ocorrências minerais e
transformam-nas, através de medidas do Governo,
em re ser vas in dí ge nas. Fica re sol vi do o pro ble ma.
Ainda está na memória de todos a atoarda que
se fez, no exterior e no Brasil, pela demarcação da
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reserva Ianomâmi. Aquela área possui uma riqueza
mineral fantástica. O assunto já estava resolvido
com a anuência dos índios que, embora
etnicamente sejam provenientes de um único
tronco, constituem grupos diferentes, são seis
grupos, e brigam muito entre si. Vivem em cento e
cinqüenta aldeias entre o Brasil e a Venezuela.
Estas áreas constituiriam uma reserva de mais ou
menos 1,5 milhão de km 2 para cerca de seis mil
índios. No Governo do Presidente Saney, nosso
eminente Colega nesta Casa, tudo foi feito
corretamente: baixaram uma portaria para a
demarcação, mas o mandato do Presidente
terminou.
Lá de fora, no entanto, com o novo governo,
veio a determinação: só aceitamos a demarcação
da reserva Ianomâmi com área contínua e de
acordo com o croqui apresentado. Conheço esse
croqui. Infelizmente assim foi feito e a reserva
mineral foi congelada no calor amazônico.
O triste é que, após isso, os Ianomâmis foram
esquecidos. Talvez alguns ainda se lembrem da
época em que o Davi Ianomâmi foi levado até várias
personalidades mundiais como, por exemplo, a
Rainha da Inglaterra e o Presidente Mitterrand. Era
algo de extraordinário. Digo isso com tranqüilidade
porque conheço os Yanomamis, sou amigo dos
Tuxauas, vivo no meio deles. Mas, passado tudo
isso, esqueceram os Ianomâmis. Eles que eram
falados no mundo inteiro e tinham tanto protetores.
No início do ano passado, em janeiro, um in cêndio acabou com suas aldeias, plantações e lan çou-os na fome. Esse fato é co mum na re gião quando o calor é excessivo no verão. Quem foi aju dá-los? Ninguém. É contra essa hipocrisia que me
le van to. Sem pre de fen di a de mar ca ção de re ser vas
indígenas. Mesmo quando ninguém falava sobre
esse as sun to, há 40 anos mais ou me nos, eu já defendia a de marcação com racionalidade, a favor do
ín dio, e não da que les que usam o ín dio como es cudo para seus interesses. Sou contra, e tenho de
sê-lo, à im plan ta ção do apartheid que que rem es tabelecer na Amazônia. Perguntem aos verdadeiros
índios se eles concordam com a política indígena
adotada no Brasil e todos em seus respectivos di ale tos di rão “não”.
Falo com conhecimento de causa, perdoem a
afir ma ção. Mi nha avó ma ter na era ín dia, fa la va nheen ga tu. E quan do eu era me ni no, e já faz mu i to tempo, brincava nas prai as e saltava nos rios com os
cu ru mins pa u ma ris.
Sr. Presidente, sei que meu tempo acabou. É
que a Amazônia, como disse há pouco, é mu i to
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gran de e é mu i to di fí cil fa lar dela em pou co tem po.
Agradeço a generosidade de V. Exª e a dos
que me ouvem com paciência, todos sonhando com
um Brasil melhor.
É importante amar a Amazônia. É importante
discutir a Amazônia. É importante ouvir aqueles que
vivem na Amazônia para que possamos entender
por que congelar quase dois terços do Brasil, cheios
de riquezas, quando o Brasil se afunda na miséria,
na
mendicância
internacional,
como
está
acontecendo, para salvar ainda o que resta da
nossa economia.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Gilberto
Mestrinho, o Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2º
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Arlindo
Porto por cessão do Senador Sebastião Rocha.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª tem a palavra pela ordem.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, eu gos ta ria de apro ve i tar o fi nal do pro nunciamento do Senador Gilberto Mestrinho para dizer
que nós, representantes da Amazônia que es tá vamos ouvindo S. Exª, decidimos hoje formalizar a
constituição da Fren te Par la men tar da Ama zô nia no
Se na do da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Se nador Arlindo
Por to, por ces são do Se na dor Se bas tião Ro cha, por
cin qüen ta mi nu tos.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG. Pro nuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, a gra vidade da situação nacional
está evidente. Não pre cisa ser descrita. Está nos
jor na is, nas emis so ras de rá dio e te le vi são, nas conversas in formais e em todas as trocas de idéias.
Vol ta-se a fa lar na ne ces si da de de re vi são do nos so
Sis te ma Fe de ra ti vo, da cons tru ção de um novo Pacto Fe de ra ti vo.
Como em qualquer sociedade, essa re pac tu ação im pli ca nova di vi são e cla ra de fi ni ção de en cargos, responsabilidades e direitos. O fio condutor
dessa repactuação, o mais lógico política e eco nomi ca men te, deve ser a ques tão da Re for ma Tri bu tária. Uma re for ma que não só ve nha a equa ci o nar a
questão do déficit público, que se es pra ia por to dos
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os níveis governamentais – federal, estadual e mu ni ci pal -, como pro por ci o ne o equi lí brio en tre União,
Uni da des Fe de ra ti vas e Mu ni cí pi os.
Seja no momento presente, como o foi no
passado e continuará a ser no futuro, a questão
tributária é corolário ou face oposta e inseparável do
déficit público, fator principal da crise por que passa
o País e, por conseqüência, Estados, Municípios,
empresas, trabalhadores, toda a sociedade enfim.
Na realidade, o que tem faltado é a visão de
conjunto. O Executivo federal, pressionado pela
necessidade de manter o valor da moeda
internamente e de enfrentar as conseqüências da
desvalorização cambial, fazer frente à explosiva
dívida interna e externa e ainda cumprir suas
atribuições constitucionais; os Estados, também
endividados e em dificuldades extremas para
atender sequer ao custeio mínimo de suas
máquinas
administrativas
ou
manter
em
funcionamento os setores básicos de saúde,
educação, segurança. Na mesma situação se
encontram os municípios.
O grande vilão apontado, em todos os casos, é
o déficit público. E não se pode separar deste o
aspecto gerador de receitas, ou seja, a questão
tributária, à qual estão ligados muitos outros
aspectos, como o incentivo ao desenvolvimento e
ao emprego, a distribuição de renda e aplicação de
justiça social.
Procurar fórmulas isoladas, remendos emer genciais é uma operação de risco. Digo isso, Sr.
Presidente, diante de tentativas que estão sendo
lançadas envolvendo o setor automotivo. Uma de las, a re du ção, pela União, do Impos to so bre Pro dutos Industrializados (IPI) incidente sobre au to mó veis, reduzindo de 10% para 5% o imposto sobre os
carros populares, e de 24% e 30% para 17% sobre
os car ros mé di os, mes mo sem que os Esta dos par ticipem, em con tra par ti da, com a re du ção do Impos to
so bre Cir cu la ção de Mer ca do ri as e Ser vi ços (ICMS).
O Conselho de Política Fazendária (Confaz), pela
segunda vez, desaprovou a redução, em 25%, da
base de cálculo do ICMS sobre os automóveis. A
segunda tentativa relacionada ao setor é a ado ção
de um “imposto verde”, que, por coerência, deveria
se chamar “imposto negro”, pois se reverteria es sen ci al men te em as fal to.
Para o IPI, as jus ti fi ca ti vas, mu i to em bo ra conflitantes, são, como sempre, louváveis. A indústria
automobilística instalada no Brasil enfrenta altos
cus tos com a re ten ção for ça da de cer ca de 120 mil
ve í cu los nos pá ti os. Os ju ros es tra tos fé ri cos, que inibem as ven das e pro vo cam re ces são, ain da au men-

MARÇO 1999

tam o cus to do giro des sas em pre sas. Daí a de fe sa
que fazem da queda do imposto, de modo a re duzir-se o pre ço fi nal dos au to mó ve is, au men tan do-se
as vendas. Para pressionar ainda mais as vendas,
pe dem um pra zo li mi ta do para a re du ção de alí quotas, de modo a que os consumidores potenciais
apressem as compras para usufruírem da redução
de cus tos.
Oferecem as indústrias, como contrapartida, a
promessa de manutenção de empregos, também
por período determinado, no que são apoiadas por
alguns sindicatos de metalúrgicos. Acenam também
com a possibilidade de aumento da produção entre
10% e 30%.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se a
idéia é tão boa, por que não transformar em
definitivo essa proposta de redução de impostos? E
por que não estender o mesmo raciocínio para
outros setores como máquinas e equipamentos
agrícolas? Ou para toda a produção agroindustrial?
Ou para os bens de consumo duráveis, os
eletrodomésticos todos? E o que se dizer dos
equipamentos hospitalares e remédios? E os
móveis e os calçados fabricados no interior deste
País, e as pequenas fábricas sem força de pressão?
O comércio não é também importante?
Ora, se houver redução do custo tributário,
todos esses setores serão beneficiados de imediato,
acarretando também maior produção, maior
comercialização, mais empregos, mais renda e mais
consumo.
É de se perguntar, também, se não haveria
maior redução de custos com a queda imediata dos
juros, o que incentivaria o consumo, também de
imediato, estimulando a produção e a absorção de
mão-de-obra.
É importante lembrar, no entanto, que os
acordos anteriores, ainda que tenham elevado a
produção de veículos automotores, não foram
acompanhados de aumento de empregos. Embora
tenham sido importantes esses acordos de redução
tributária, o avanço tecnológico fez com que os
empregos diretos da indústria automobilística
caíssem de 118 mil trabalhadores, em 1990, para
97 mil pessoas, no ano passado.
Também não se nega a exorbitância dos
impostos em nossa economia e em especial sobre o
setor automobilístico, cuja carta fiscal aproxima-se dos
48%. Na Argentina, são 16%; na Coréia, 11%; e, nos
principais mercados, produtores e consumidores Estados Unidos, Europa e Japão -, apenas 10%.
O que se impõe, Sr. Presidente, é a adoção de
uma reforma tributária permanente e estável, que
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desonere o setor produtivo e estimule o
desenvolvimento e a geração de empregos.
O País não pode conviver com políticas
econômicas
provisórias,
de
contribuições
provisórias, de acordos provisórios e de alguns
impostos que de provisórios se transformam em
permanentes. Essa política econômica baseada no
provisório, no eventual, no episódico, no
emergencial acaba por criar ondas de contradição
factuais e políticas. No momento em que se busca o
mais violento corte de despesas da história
econômica brasileira, como explicar ao cidadão
excluído - aquele pobre, miserável até - que o
Governo Federal abre mão de R$ 800 milhões para
que os carros fiquem mais baratos, e que poucas pouquíssimas - indústrias, que nem tampouco são
nacionais, não sofram queda nos seus lucros?
Precisamos de uma política econômica e
tributária séria, constante e permanente, que já
tenha em seu bojo mecanismos de flexibilidade para
adaptação a circunstâncias diversas. Não é possível
continuarmos no provisório, no eventual, sob risco
de se contaminarem outros setores, como já se
propõe, de certa forma inconseqüentemente, o fim
da Lei Kandir, ou alterações, também provisórias,
em seus termos.
Ora, a revogação ou mutilação da Lei Kandir
corresponderia, ao contrário do que se quer para os
automóveis, recriar imposto para exportação de
produtos primários. Justamente na atual conjuntura,
em que a agricultura se apresenta como o mais
promissor segmento na absorção de mão-de-obra e
na geração de preciosos excedentes cambiais.
Basta ver que o agronegócio chegou a gerar, em
1997, um superávit próximo dos US$12 bilhões. No
ano passado, mesmo com a queda nos preços das
commodities e, portanto, do valor total das
exportações, o setor exportou US$15 bilhões, com
superávit superior a US$7,5 bilhões.
Essa mania do provisório, da improvisação,
principalmente na política tributária, precisa acabar
neste País. Não se pode sequer admitir, por
exemplo, a desoneração da importação de produtos
agropecuários, outra mudança que certos setores
estão cogitando, âncora do Plano Real, com
elevadíssimos custos para os produtos nacionais,
que já enfrentam a concorrência desleal de produtos
subsidiados. A agricultura brasileira não pode ser
submetida a outro improviso tributário. Seria colocar
o homem do campo, os Estados que dependem da
agricultura, os Municípios que sobrevivem dos
produtores rurais num processo de mendicância,
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caminhando para a falência.
O Sr. Antero Paes Barros (PSDB – MT) –
Senador Arlindo Porto, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
muita honra, nobre Senador Antero Paes de Barros.
O Sr. Antero Paes de Barros (PSDB – MT) –
Senador Arlindo Porto, estou ouvindo com muita
atenção o pronunciamento de V. Exª e gostaria de
enfatizar a necessidade de se continuar mantendo,
para o setor produtivo, a desoneração com relação
à questão da Lei Kandir. O que está sendo
pactuado entre os Governos da União e dos
Estados não se refere ao estabelecimento da
cobrança de impostos na exportação de produtos
agrícolas, mas que os Estados deixem de bancar,
para que o Brasil tenha compensação na balança
de pagamentos, ou seja, para que haja um fundo de
compensação e o conseqüente ressarcimento aos
Estados e eles percam menos. Sou do Mato
Grosso, Estado que responde positivamente ao
País com a produção de grãos. Quando se chegava
a abril e maio, nossa receita aumentava. Ainda
assim, todos temos consciência de que é necessário
manter o setor produtivo desonerado. Agora, é
preciso que haja uma recompensa maior para os
Estados, para que não sejam financiadores da
balança de pagamentos deste País.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra deço, Senador. O aparte de V. Exª vem valorizar o
meu pronunciamento. Conheço o Estado de V. Exª
e a sua importância no setor pecuário e agrícola.
Expor ta dor não ape nas para ou tros Esta dos bra si leiros mas também para outros países, seu Estado
participa de maneira sig ni fi ca ti va na ba lan ça co merci al. Sei do sa cri fí cio que o Esta do de Mato Gros so
tem feito ao longo dos anos, abrindo novas fron te iras agrí co las, des bra van do cer ra dos, es ti mu lan do a
implantação de novas unidades produtivas e, mais
que isso, abrigando pessoas que se deslocam de
outras regiões do País para lá contribuírem com o
processo pro dutivo. Seu Estado cresce em pro dução, em produtividade e sabe ser competente no
processo de evolução de um mercado aber to. Qu ero, mais que nun ca, en fa ti zar que é este o mo mento, sim, da con tri bu i ção de cada um, mas que ja ma is
se pen se em tri bu tar a pro du ção do ho mem que mora
no in te ri or do seu Esta do, para que ele pos sa, com a
sua pro du ção, ex por tar, exportar o seu suor, exportar
o seu sacrifício, exportar a tecnologia, mas ja ma is exportar impostos. Exportando impostos não seremos
competitivos, e essa falta de competitividade se gu ramente estará desestimulando o produtor e au men-
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tando o nosso pro cesso de deterioração do que te mos de sa gra do: ali men tos.
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Com
muita honra, Senador José Alencar.
O Sr. José Alencar (PMDB-MG) – Eminente
Senador Arlindo Porto, peço o aparte para me con gratular com as judiciosas colocações feitas por V.
Exª, não só no que diz res pe i to ao as pec to da re forma tributária de que necessita o nosso País, como
também e, principalmente, pela preocupação de V.
Exª com as ati vi da des pro du ti vas na ci o na is, es pe cialmente as ati vi da des agrí co las. Em Belo Ho ri zon te,
há al gum tem po, acon te ceu o Fó rum das Amé ri cas.
Estavam presentes naquele evento representantes
de todos os países das três Américas, empresários
e homens pú bli cos de todo o Bra sil. Um em pre sá rio
li ga do à in dús tria do suco de la ran ja per gun tou a um
representante dos Esta dos Uni dos da Amé ri ca que,
naquela ocasião, pregava a instalação do livre co mércio atra vés da Alca, por que os Esta dos Uni dos
da América, que pregavam tanto a abertura e a li berdade de ingresso de produtos em todos os mer cados, defendendo, portanto, a globalização mais
ampla, cobravam US$454 por tonelada de suco de
la ran ja bra si le i ro que in gres sa va no mer ca do ame ricano. A resposta foi até lacônica: “para proteger os
la ran ja is da Fló ri da”. Não hou ve mais co men tá ri os a
respeito da res pos ta nem das ra zões de os Esta dos
Unidos adotarem essa altíssima tarifa de prote ção
aduaneira. É mu ito importante que estejamos aten tos para fatos como esses. V. Exª nos ensina, pois
exerceu com ma es tria, com de di ca ção, com es pí ri to
pú bli co, com sen ti men to na ci o nal, com sen si bi li da de
social, marcas do seu espírito e características da
sua sen si bi li da de na tu ral de ho mem pú bli co emi nente, no qual todos em Minas Gerais aprendemos a
nos es pe lhar, ten do em vis ta o seu com por ta men to,
quando, no Ministério da Agricultura, exerceu um
trabalho em benefício da produção nacional, que já
ganhava patamares novos e diferentes dessas ten dên ci as que hoje nos pre o cu pam. Agra de ço a oportunidade de apar teá-lo e re i te ro o meu apla u so e as
minhas congratulações pela forma com que aborda
este tão importante tema da reforma tributária e da
de fe sa da pro du ção na ci o nal.
O SR. ARLINDO PORTO (PTB – MG) – Agra de ço, Se na dor José Alen car, o apar te de V. Exª.
Há um ano, quando acontecia o Encontro das
Américas na Capital mineira, recordo-me que,
naquela oportunidade, na condição de Ministro da

MARÇO 1999

Agricultura, depois de debater com o Senhor
Presidente da República, Fernando Henrique
Cardoso, apresentei argumentos contrários à
assinatura do acordo da ALCA, porque estaria mais
uma vez prejudicando a economia brasileira,
especialmente os produtos primários. Depois, no
discurso de encerramento, Sua Excelência ratificou
a posição do Brasil, também reiterada pelo Ministro
das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia.
Defendemos o livre mercado, mas em todos os seus
segmentos, em todas as suas áreas.
O que temos hoje é uma falácia em relação à
globalização: ela, de fato, inexiste. A globalização
existe para a venda de produtos industrializados,
especialmente os de tecnologia avançada, mercado
a que têm acesso apenas os países desenvolvidos.
Não existe possibilidade de participação, no
mercado globalizado, do nosso querido Brasil,
porque ainda não dispomos de um processo
sofisticado de envolvimento e de competitividade.
V. Exª lembra bem o caso do suco de laranja,
produto com uma sobretaxa de US$464 para entrar
naquele mercado. O fumo, pro du zi do em Mi nas Gerais ou no Rio Grande do Sul, é sobretaxado em
358% nos Esta dos Uni dos. Para o fran go pro du zi do
no Bra sil, há uma so bre ta xa de 29% e para a car ne
bra si le i ra, uma so bre ta xa de 46% no mer ca do eu ropeu. Nos Esta dos Uni dos, há uma so bre ta xa su pe rior a 30% para o cal ça do bra si le i ro. Na Argen ti na, há
sobretaxa à grande ma ioria dos nossos pro dutos,
haja vista a lista de exceção do Brasil no Mercosul
cons tar de ape nas tre ze itens, en quan to a da Argentina ul tra pas sa tre zen tos, a do Pa ra guai, qua tro centos, a do Uru guai, qui nhen tos.
Esta não pode ser a globalização que de se jamos. Não bus ca mos pro te ção para o mer ca do, mas
principalmente igualdade de condições. E é o que
neste momento enfatizamos, Sr. Presidente: a ne cessidade não apenas de fazer um alerta, mas de
discutir em profundidade esta questão. Não que remos ações paliativas, nem soluções emergenciais;
tam pou co al ter na ti vas que visem aten der in te res ses
de um gru po re du zi do de em pre sá ri os ou de man das
de segmentos organizados da sociedade, por mais
que os res pe i te mos.
Nes ta tar de, con cla mo esta Casa a dar iní cio a
um processo pro fundo de discussão na Comissão
de Assuntos Econômicos, passando pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania e vindo fi nalmente a este Ple ná rio para, aí sim, dar mos a nos sa
contribuição. É importante contarmos com a par ti cipa ção do Po der Exe cu ti vo, pois sa be mos da in fluên-
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cia que exerce sobre os segmentos sociais no pro ces so e no re gi me pre si den ci a lis ta em que vi ve mos.
Não podemos ficar calados ou parados. Por
isto, conclamo meus Pares a que façamos agora
para apenas corrigir amanhã. Façamos agora o
amanhã para corrigir sempre.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Lauro
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao eminente Senador
Moreira Mendes. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Antero
Barros.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ocupo a tribuna hoje pela primeira vez nesta Casa,
e o faço de uma forma que não desejaria. Gostaria
de ocupá-la para falar da potencialidade do meu
Estado, dos problemas nacionais. Infelizmente, uma
recente decisão do Ministério do Meio Ambiente e
do Ibama, agredindo a Amazônia brasileira – e
acabamos de ouvir aqui uma belíssima exposição
do Senador Gilberto Mestrinho – obriga-me a vir a
esta tribuna para reivindicar a imediata revogação
dessas decisões.
A indústria madeireira, no Estado de Mato
Grosso, representa a terceira força na geração de
empregos. E esse setor vem sendo punido, eu diria,
com irresponsabilidade, pelo Ibama e pelo Ministério
do Meio Ambiente, que, ignorando a Constituição e
as leis vigentes, têm editado instruções normativas
e portarias que violentam o estado de direito. A
ninguém é permitido ignorar o que a Constituição
brasileira estabelece: “Ninguém será obrigado a
fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei”. O Ibama e o Ministério do Meio
Ambiente acabam de editar duas medidas que
agridem a Constituição, a lei vigente e o setor
madeireiro do Estado de Mato Grosso.
A pri me i ra, a Instru ção Nor ma ti va nº 04, pro í be
des ma ta men tos por 120 dias e sus pen de – aí a gravi da de ma i or da me di da – os des ma ta men tos an te rior men te au to ri za dos pelo pró prio Iba ma.
É o fim. Não se está aqui reivindicando a
não-fiscalização, ou a de sa ten ção do Órgão ao desmatamento irregular da Amazônia brasileira. O que
se pretende é que se dê continuidade ao traba lho
de empresários corretos, como os do Estado do
Mato Grosso e da Amazônia. A medida, Sr. Pre sidente, Srs. Senadores, suspende o desmatamento
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por 120 dias, in clu si ve os an te ri or men te au to ri za dos
pelo Iba ma.
Essa medida é agressiva, decreta por
antecipação a falência de uma grande região do
Estado do Mato Grosso, porque paralisa as
atividades dos empresários por 120 dias. Isso é
decretar a falência de, com certeza, mais de 30
municípios do Estado do Mato Grosso. Essa medida
não pode ter prosseguimento nesse prazo de
vigência que quer o Ibama.
Volto
a
repetir,
não
queremos
a
não-fiscalização, mas sim o respeito aos
madeireiros de Mato Grosso e do Brasil, que não
devem ser tratados como bandidos. Uma medida
como essa é um desrespeito a quem está
trabalhando e que é considerado a terceira força na
geração de empregos do Estado do Mato Grosso.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – V. Exª me
concede um aparte, Senador?
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Concedo o aparte a V. Exª , Senador Ramez
Tebet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – No bre
Se na dor, V. Exª co lo ca mu i to bem a ques tão, en fa ti zan do que não pre ten de mos a devas ta ção da
na tu re za. To davia, há de terminadas me didas que
ini bem o tra balho. Te mos que pre ser var a na tu reza, é ver da de, mas o homem tem que tra balhar e
pro du zir. A na tu re za tem que es tar co lo ca da a servi ço do ho mem, e o ho mem tem que sa ber usar os
re cur sos da na tu re za; aquilo que ele gas ta tem
que ser re cons tru í do, re fe i to. Então, vem uma medi da pro vi só ria – V. Exª sa li en ta mu i to bem – e, de
uma hora para ou tra, como que reti ra a força de
trabalho. E isso em que mo men to? Num mo men to
de crise social, de cri se eco nô mi ca, de de sem prego. Inde pen den te men te dessa me di da pro vi só ria, a
agricultura brasileira – e agora me refiro ao meu
Estado – passa por momentos sérios, difíceis. Os
agricultores estão que rendo respi rar, trabalhar, e
estão com as suas propriedades hi potecadas. Não
bas tas sem os po de res dado ao Iba ma, sa be mos as
atribuições que a Cons tituição de 1988, em boa
hora, concedeu ao Ministério Público para ajudar
na defesa da so ciedade, na fis ca li za ção da lei. Po rém, no meu Esta do – ra zão pela qual on tem es ti ve
na Pro cu ra do ria-Geral da Jus ti ça, acom pa nha do de
ou tros Par la men ta res –, o Pro mo tor está in ti mando e ame dron tan do os agri cul to res da re gião de
Vi lhe na para que pro mo vam aque les 20% da re ser va le gal ime di a ta men te, sob pe nas e san ções
da lei, como que ig no ran do a re a li da de que atra ves sa mos. O que eu dis se lá é o que V. Exª está
di zen do da tri bu na. Não se pode, de uma hora para
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ou tra, sem um exame da realidade vivida pelos
agricultores e pelo País, sair por aí amedrontando
os agricultores – assim eles estão se sentindo na
minha re gião. Se na dor Ante ro Bar ros, V. Exª ocu pa
a tribuna em momento oportuno, defendendo a for ça de tra ba lho com cons ciên cia, di zen do que é possí vel tra ba lhar sem rom per com a na tu re za.
O SR. ANTERO PAES DE BARROS (PSDB –
MT) – Muito obrigado pelo aparte. O pior, Senador
Ramez Tebet, é que não se trata de medida
provisória. É uma portaria, uma instrução normativa
do Ministério do Meio Ambiente e do Ibama que
estabelece esse caos. Quero acreditar na Amazônia
brasileira.
Se gu ra men te, em meu Esta do de Mato Gros so
isso já vem ocor ren do. A BR-163 está in ter di ta da. E
isso é incompatível com as ações que o Governo
Federal tem tomado ao lon go da his tó ria no sen ti do
de fazer com que aquela região seja produtiva. A
BR-163 é um dos projetos do Programa Brasil em
Ação, do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car do so. O
Esta do de Mato Gros so é um dos ma i o res pro du tores de grãos e o maior produtor de soja do Bra sil. A
BR-163 levará nossa produção ao Estado do Pará
pela rodovia Cuiabá-Santarém. E isso fará com que
nosso produto chegue cinco mil milhas ma rítimas
mais perto do mercado internacional; con se qüen temente, ganhando competitividade. Acredito que a
me di da do Iba ma e a do Mi nis té rio são in com pa tí veis com o momento. Mais do que isso: é uma con fissão pública de que o Iba ma não acredita em seus
próprios atos, uma vez que sus pen deu to das as auto ri za ções que ha via dado por sus pe i ta de ir re gu la rida des. Se exis ti ram ir re gu la ri da des, e va mos que rer
saber se existiram, exigimos que sejam punidos os
responsáveis, in ternamente, no Ibama. Mas daí a
imaginar que 100% das autorizações de des ma tamento na região norte do Estado de Mato Grosso,
na área lo ca li za da na Ama zô nia bra si le i ra, fo ram fe itas de for ma ile gal é ima gi nar o cú mu lo.
Quero ressaltar, Sr. Presidente, que no dia 17
de fe ve re i ro o Iba ma ins ti tu iu a Por ta ria nº 16/99, em
que es ta be le ce o se guin te:
“Considerando os recentes dados
apresentados pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais – INPE, referentes ao
desflorestamento da Região Ama zônica,
que demonstram, inequivocamente, des matamentos superiores aos volumes au to ri zados ou executados sem autorização do ór gão am bi en tal com pe ten te...”
Então o Ibama sabe, pela tecnologia de que
dispõe, pelo INPE, que o desmatamento é superior
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à área autorizada, e com certeza sabe também
localizar esses desmatamentos. O Ibama determina,
às representações do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente nos Estados da Amazônia Legal, a
suspensão de concessão de autorização pelo prazo
de 120 dias. E diz mais:
“Suspender, pelo período de 120 dias,
a
execução
dos
desmatamentos
decorrentes de autorizações concedidas
pelo Ibama, nos Estados da Amazônia
Legal, anteriormente à edição deste ato,
para fins de revisão e avaliação das áreas e
volumes já explorados”.
Pois bem, Sr. Presidente, isso foi no dia 17 de
fevereiro. Depois, vem o Ibama com outra norma
aos representantes, estabelecendo o seguinte:
“Considerando a Instrução Normativa
nº 4, esclareço que as disposições
constantes do art. 2º” – aquelas que já li
aqui – “não se aplicam às áreas cujos
desmatamentos tenham sido devidamente
autorizados pelo Ibama e que, na data da
publicação da referida instrução normativa,
já se encontravam totalmente efetivados”.
No dia 17 de fevereiro, ele proíbe. Depois, no
dia 10 de março, ele retira a proibição para aqueles
desmatamentos já autorizados, e isenta também as
pequenas propriedades de até 60 hectares. No dia
12 de março, dois dias depois, uma nova portaria,
aliás, um memorando do Ibama, comunica ao
representante do Ibama em Mato Grosso:
“A partir desta data, estão suspensas
todas as Autorizações de Transporte de
Produto Florestal”.
Veja, Sr. Presidente, quem já desmatou, está
com a madeira e precisa retirá-la, não pode trans portá-la mais. Assim se estabelece realmente um
caos no Estado de Mato Grosso. As prefeituras da
região, Sr. Presidente, já ingressaram na Justi ça
com mandado de segurança contra as ar bi tra ri e dades pra ti ca das pe los ór gãos am bi en ta is des te País.
Defendo, Srªs. e Srs. Senadores, a imediata
revogação dos atos arbitrários praticados pelo Iba ma e Ministério do Meio Ambiente. Que seja pri o riza da a fis ca li za ção nes sa re gião; con de nar a eco nomia de Mato Gros so à fa lên cia por meio de por ta ri as
e memorandos é inaceitável e não faz bem para a
de mo cra cia que es ta mos cons tru in do.
O setor ma deireiro, ape nas como informação
complementar, arrecada 20% a 25% do ICMS de
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Mato Grosso, em prega mais de 40 mil pessoas e
tem aproximadamente três mil empresas operando
diretamente no setor. O Prefeito de Sinop, onde
exis tem cer ca de 500 em pre sas, de cre tou hoje es tado de calamidade pública, e mais de sete mu ni cí pios da região também decretaram estado de ca la mida de pú bli ca.
Hoje, estão em Cuiabá dois diretores do Ibama
para analisar documentos relativos à emissão de
autorizações de transporte de produto florestal que
foram suspensas pelo memorando e causaram
esses protestos no Estado de Mato Grosso.
Quero acreditar que o Ministro do meio
Ambiente, de quem fui colega durante a elaboração
da Constituição do Brasil, esteja mal assessorado,
mal informado a respeito desses acontecimentos,
porque não é possível que a lei seja submetida a
uma instrução normativa e a um memorando. Se
alguém desmatou com base no que a lei determina
e a Constituição permite, uma portaria não poderia
revogar isso.
Tomara, Sr. Presidente, Srªs. e Srs.
Senadores, que essa medida não tenha sido ditada
de fora; que não seja uma tentativa de nossos
dirigentes da política ambiental de agradar ao
Fundo Monetário Internacional; que não seja mais
uma daquelas para dizer que a Amazônia e que o
norte de Mato Grosso vão ser, daqui para frente,
uma região apenas e tão-somente contemplativa.
Nossa vocação não é essa, precisamos ter
claramente
definida
uma
política
de
desenvolvimento sustentado, uma política de
reflorestamento. Mas não podemos deixar de utilizar
aquela riqueza que lá está para que o Brasil seja
mais competitivo em sua economia interna e
internacional.
Em nome do meu Estado, Mato Grosso,
registro o protesto que faço desta tribuna. Vou levar
aos Senadores da Amazônia, como primeira
missão, o intuito de conseguirmos revogar os
absurdos dessas instruções normativas e portarias.
Tenho certeza que o Ibama e o Ministério do Meio
Ambiente terão todo o apoio desta Casa e do
Congresso Nacional para punir as irregularidades
existentes. Agora, punir o empresário que trabalha
de acordo com a lei e gerar a possibilidade de mais
de 30 mil desempregados em Mato Grosso é algo
que não podemos aceitar, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto por
trinta minutos.
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A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
semana passada apresentei ao Plenário desta Casa
um projeto de resolução visando a criação da
Comissão Permanente da Amazônia. Lido na
quarta-feira, o projeto levou o nº 15, de 1999.
Hoje, venho a esta tribuna pedir aos colegas
Senadores seu incondicional apoio a este pleito.
A cri a ção des sa Co mis são per ma nen te, a meu
ver, é de extrema urgência e há muito já deveria
exis tir. To dos nós já es ta mos can sa dos de ler e ouvir os maiores absurdos em relação àquele Con tinente Ver de, in clu si ve so bre os in te res ses que a região des per ta den tro e fora de nos sas fron te i ras.
Quem, dentre nós, não leu ou ouviu dizer que
estrangeiros pretendem internacionalizar a Ama zônia?
Este assunto, volto a insistir, nun ca deixou de
cons tar da pa u ta das “pre o cu pa ções” do dito Pri me iro Mun do, cu jos in te res ses ja ma is fo ram es cla re ci dos.
Só para agu çar a me mó ria dos que me ou vem,
vou lembrar, dentre centenas, algumas ma ni fes tações so bre a Ama zô nia, pro fe ri das por lí de res e insti tu i ções re co nhe ci dos mun di al men te.
Em 1817, até onde sa be mos, hou ve a pri me i ra
manifestação de internacionalização da Amazônia.
Partiu de um capitão da Marinha dos Estados Uni dos da América, chamado Mathew, que sugeria a
cri a ção do “Esta do So be ra no da Ama zô nia”.
Em 1862, o Presidente Abraham Lincoln pro pôs abertamente que fosse cria do um “Estado livre
em ter ras ama zô ni cas”, que ser vi ria, in clu si ve, para
aco mo dar os es cra vos li ber ta dos em seu país.
Mar ga reth Tat cher, a Dama de Fer ro, Pri me i ra
Ministra inglesa, sugeriu, em 1983, que os países
en di vi da dos, en tre eles o Bra sil, pa gas sem seus débi tos com par te dos seus ter ri tó ri os.
Mais acintoso e mais incisivo foi o
ex-Vice-Presidente americano, Al Gore, que, em
1989, em tom ameaçador, fez a afirmação de que
“ao con trá rio do que pen sam os bra si le i ros, a Ama zônia não é de les, mas de to dos nós”.
Também em 1989, o Presidente francês, Fran çois Miterrand, sugeriu ao mundo que nós, bra si le iros, tivéssemos uma “relativa soberania” sobre a
Amazônia.
Em 1992, foi a vez do Pre si den te rus so, Gor bachev, que extrapolou na linguagem quando afirmou
que “o Brasil deve de le gar par te de seus di re i tos sobre a Amazônia a organismos internacionais com petentes”.
Nesse mes mo ano, John Ma jor, Pri me i ro Mi nistro inglês, propalou “limitar a soberania dos Pa íses
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amazônicos so bre a re gião”, in clu si ve, “en se jan do a
for ça mi li tar, se ne ces sá rio for”.
Kissinger,
Secretário
de
Estado
norte-americano, em 1994, sugeriu que os recursos
naturais não renováveis do Planeta, notadamente
os da Amazônia, fossem colocados à disposição
dos Países industrializados.
Finalmente, as palavras do atual Presidente
dos Estados Unidos, Bill Clinton, que abertamente
fez a seguinte afirmação: “Os países desenvolvidos
precisam cuidar das florestas do mundo e do ar que
todos respiramos”.
Muito mais foi dito, escrito e televisado, tudo
isso sem a mínima consideração com a nossa
soberania.
Particularmente, não acho que essas
manifestações possam ser consideradas apenas
frases de efeito, colocadas ao vento em momentos
críticos. Acredito que, atrás de cada uma dessas
frases, existe uma orquestração, uma preparação,
igual faz a víbora ao preparar o bote fatal.
Outras manifestações, de igual gravidade,
foram feitas em encontros e congressos
internacionais, e aqui estão algumas delas: em
1989, na reunião do chamado “Grupo dos Cem ”, na
Cidade do México, foi amplamente divulgado um
boletim intitulado Somente a internacionalização
pode salvar a Amazônia.
No mesmo ano, uma frase marcou a reunião
do Parlamento Italiano, em uma discussão que
analisava os destinos da humanidade. Tem o
seguinte teor: “A destruição da Amazônia será a
destruição do Mundo”.
No Congresso de Ecologistas Alemães, em
1990, foi amplamente di vulgado que “A Amazônia
deve ser in to cá vel, pois se cons ti tui no ban co de reser vas flo res ta is da hu ma ni da de”.
Em 1992, o Conselho Mundial de Igrejas Cris tãs, reunido em Genebra, não deixou por me nos e
conclamou: “A Amazônia é um pa tri mô nio da hu mani da de, e a pos se des sa imen sa área, pe los pa í ses
que a de têm, é me ra men te cir cuns tan ci al”.
Tudo isto é mu i to sé rio, Sr. Pre si den te!
Essas de nún ci as não são re cen tes e todo brasileiro, do mais humilde ao mais letrado, em qual quer can to des te nos so imen so País, tem cons ciência de que este é um caso de so be ra nia na ci o nal.
Meu temor é ver o momento do “vamos fazer”
trans for mar-se em um tar dio “de ve ría mos ter fe i to”.
Quero deixar claro que minha preocupação
não se res trin ge a es sas afir ma ções vin da do ex te rior. Com a mesma in tensidade, preocupa-me o
aban do no a que foi re le ga da a re gião e, con se qüen-
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temente, os Estados e os povos amazônidas. Pi samos sobre riquezas in calculáveis, sob a sombra de
uma flora ex traordinária, onde a pobreza avilta a
dig ni da de dos que lá ha bi tam.
Lembro, como se fosse hoje, o dia em que
Brasília acordou com o Grito pela Terra, um
movimento do MST acontecido em abril de 1997 na
Esplanada dos Ministérios. Naquele dia, desta
tribuna, mostrei um caminho plausível para a
solução de um dos grandes problemas de nosso
País: o excedente dos Sem-Terra verificado abaixo
da Linha do Equador representa o vazio humano de
que tanto carece o Norte brasileiro.
Com a mesma veemência de ontem, continuo
a indagar a nós mesmos, autoridades constituídas
do Brasil: por que não incrementar recursos que
promovam uma ocupação racional da Amazônia?
Por que, em vez de desapropriações caríssimas,
demoradas, que esbarram em uma burocracia
emperrada e em que o mal uso na aplicação dos
recursos é sempre levantado, não se aplicam esses
mesmos recursos em terras fartas e devolutas? Por
que não promover uma verdadeira revolução agrária
onde a terra está disponível e as condições são
largamente favoráveis? Por que não unir o útil ao
agradável, dando solução a uma justa e explosiva
causa, ao mesmo tempo em que se promove a
ocupação racional da Amazônia? Por que não
promover o assentamento de parte dos mais de 400
mil trabalhadores rurais que precisam de quase 3
milhões de hectares nas terras disponíveis na região
Norte?
Mesmo que sejam diversas as causas e
diferentes as dificuldades em cada região,
igualam-se os pleitos no ponto em que o direito de
possuir um pedaço de chão é condição elementar
para quem a terra é instrumento de trabalho.
O sentimento que tem no uso da terra uma
forma de desenvolver uma sociedade mais justa e
moderna já é uma realidade entre nós.
Aliás, é do Presidente Fernando Henrique a
afirmativa de que “é preciso reformar a reforma
agrária”.
Aguarda-nos, tão-somente, a vontade política
para a rea li za ção de um tra ba lho or de na do; um tra balho pa u ta do pela co e rên cia, em que o de sen vol vi mento ocorra de modo harmônico, adequado às ca rac terís ti cas da re gião e, prin ci pal men te, vol ta do às ca u sas
ecológicas.
Nós, de Roraima e do Norte brasileiro, não es tamos pedindo privilégios; não estamos reivindicando
favo res. Queremos, sim, igualdade de tra tamen-
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to; que re mos a vi a bi li za ção de re cur sos que pro movam o bem-estar so ci al, par ti cu lar men te nos se to res
da educação, sa úde, transporte e te le co mu ni cações. Precisamos de re cursos para incrementar as
relações bilaterais com os vizinhos países fron te i riços; para ampliar nossa infra-estrutura viária; que
sirvam para a implantação de atividades eco nô micas vol ta das para a ampliação dos mercados interno
e ex ter no.
Precisamos de orçamento para a implantação
de projetos que interiorizem o desenvolvimento,
considerando, além da importância dos rios e vales
amazônicos, as populações ribeirinhas e aquelas
isoladas nas áreas de fronteiras.
É necessária uma política que valorize a
cultura das sociedades indígenas com o propósito
de integrá-las harmônica e progressivamente à
comunhão nacional, estendendo aos índios os
benefícios
sociais
e
assegurando-lhes
os
mecanismos de preservação, delimitação e
demarcação de suas terras.
Urgente, também, é a promoção de meios que
elevem o nível e a qualidade de vida das
populações do norte, através da expansão do
emprego produtivo, do acesso aos bens e serviços,
etc., de forma a reduzir as desigualdades
funcionais, espaciais e setoriais existentes.
Isso, e muito mais, em empreendimentos
eficazes, que respeitem uma política de ocupação
racional,
que
compatibilizem
os
objetivos
sócio-econômicos com os aspectos ecológicos.
A questão amazônica é, sim, uma questão de
so be ra nia na ci o nal. E so be ra nia na ci o nal, to dos sabemos, só se faz pela efetiva ação agregadora do
poder público. Só é conseguida através da in te gração econômica e social de um povo e na dis tri bu ição eqüi ta ti va dos be ne fí ci os do pro gres so.
Por tudo isso é que acre di to ser de fun da mental importância a criação de uma comissão per manen te para o tra to des sa ques tão que, há mu i to, de ixou de ser uma preocupação interna para se trans for mar em in te res se in ter na ci o nal.
Antes de a nos sa Ama zô nia ser par te do contexto mundial e causar preocupações aos povos do
planeta, a nós pertence e a nós, brasileiros, cabe
cuidar.*
O Sr. José Alencar (PMDB – MG) – Per mite-me V.Exª um apar te?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com pra zer, no bre Se na dor José Alen car.
O Sr. José Alen car (PMDB – MG) – Nobre
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Senadora, primeiro, quero levar o meu aplauso ao
seu belo pro nun ci a men to. Hoje, nes ta Casa, as sis timos a uma verdadeira aula sobre a nossa grande
Ama zô nia. Ti ve mos o pro nun ci a men to do nos so nobre Co le ga, Se na dor Gil ber to Mes tri nho, que foi por
três vezes Governador do Amazonas. Depois, ou vimos tam bém o de po i men to do Se na dor Ante ro Paes
de Bar ros, do Mato Gros so, e, ago ra, essa aula trazida pela eminente Senadora Marluce Pinto. Que ro
congratular-me com V. Exª. Nós, de Minas Gerais,
costumamos dizer que o mineiro é, às vezes, mais
brasileiro do que mineiro. Orgulhamo-nos de tudo
aqui lo que sig ni fi ca cada pe da ço des te País ma ra vilho so que pos su í mos. Qu an do che ga mos à Ama zônia, nos orgulhamos dela como coisa nossa, como
brasileiros que somos. Congratulo-me com V. Exª.
Pen so que to dos nós de ve ría mos apro var a cri a ção
dessa Comissão, que per manentemente es tivesse
acordada, acesa, para cuidar da Amazônia, uma
das maiores riquezas que o nosso País possui, não
só riqueza pela extensão territorial, mas pelo que
pode existir no seu subsolo. Grandes geólogos têm
afirmado que na Amazônia há mais de 3,5 milhões
de km 2 de ba cia se di men tar, onde há pe tró leo. Nós
nem começamos a perfurar. Hoje, o petróleo tem
preço muito eco nô mi co no mun do in te i ro, mas amanhã ninguém sabe. Além disso, o ouro, o mais no bre de todos os minerais, aflorou na Amazônia.
Então, é muito importante que todos estejamos
atentos a tudo aquilo que representa a nossa Ama zô nia. Meus pa ra béns, emi nen te Se na do ra Mar lu ce
Pinto, e mu ito obrigado pelo aparte que me con cedeu.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço ao nobre Senador as considerações. Não
tenho dúvida de que V. Exª será um dos grandes
ba ta lha do res nes te Se na do da Re pú bli ca, se for insta la da esta Co mis são.
Nobres Colegas, no ano passado foi aprova do
requerimento de minha autoria para instalação de
uma Comissão Permanente da Amazônia, mas fora
um ano de eleição e a instalação não se deu. Este
ano, en trei no va men te com ou tro re que ri men to, que
foi aprovado aqui no Senado. Espe ro con tar não só
com a força dos parlamentares da Amazônia, mas
de todos os Estados. Como disse tão bem o nobre
Senador, a Ama zô nia faz par te do nos so Bra sil. Todos nós, bra si le i ros dos 27 Esta dos com re pre sen tação eqüitativa neste Se nado, temos obrigação não
só de preservar a região como também de de senvol vê-la. É ali que está o fu tu ro do nos so País.
Ainda hoje, numa reunião do nosso Partido, o
PMDB, à qual es ta va pre sen te o nos so Co le ga, Se -
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nador Ma gui to Vi le la, so li ci tei da Exe cu ti va do Par tido a re a li za ção de um trabalho aqui, no Senado da
República, para o desenvolvimento da região ama zônica.
Sr. Presidente, nada tenho contra os Estados
já bastante desenvolvidos, como é o caso de São
Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas
Gerais, Estado de V.Exª. Muito pelo contrário, eu
me orgulho desses Estados, mas eles não têm mais
como crescer. Se a população continuar a
aumentar, como o faz de ano para ano, não
saberemos como vai ficar, sem ter oportunidade
nem de sair de casa. A região amazônica é o
inverso: há muitas terras, muitas riquezas naturais e
pouca presença do homem, o elemento principal
para o desenvolvimento.
Então, não tenho dúvidas de que os meus
nobres Colegas terão tanto interesse pelo
desenvolvimento da Amazônia quanto nós, que
somos os verdadeiros representantes daquela
região.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Nobre
Senadora, V. Exª me concede um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com muito prazer, tenho o orgulho de conceder um
aparte ao nobre Senador Maguito Vilela.
O Sr. Maguito Vi le la (PMDB – GO) – Ilustre
Senadora Marluce Pin to, o pronunciamento de V.
Exª não me surpreende, pois já conheço o bri lhantis mo das suas idéi as. Des de que fo mos co le gas na
Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te, sei que V.Exª tem
sido uma grande defensora da região amazônica,
com sua autoridade mo ral, política e conhecimento
do sobra, demonstrando tanta vibração e presteza
nessa defesa. Quero cumprimentá-la por este pro nunciamento em que V. Exª vai historiando a pre ocupação de tantos líderes mundiais com a Ama zônia. O nos so atu al go ver nan te não tem se pre o cu pado o suficiente com essa região importantíssima,
que nunca foi problema. Na verdade, sempre foi e
sempre será solução para os problemas bra sileiros
e até para os problemas do mundo in teiro. Sendo
as sim, que ro me as so ci ar ao Se na dor José Alen car
e aos demais Senadores desta Casa para apoiá-la
quanto à ocupação racional da Amazônia, como
também quanto à Comissão onde V. Exª labuta de
for ma per ma nen te. Acredito que deve ha ver mes mo
uma comissão permanente onde se dis cu tam con tinuamente os problemas dessa rica vasta e im portan tís si ma re gião ama zô ni ca. Mu i to obri ga do.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço o apar te de V. Exª e, te nho cer te za, as sim
como o seu gru po po lí ti co, em Go iás, tem ba ta lha do
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para de sen vol ver aque la re gião e aque le Esta do tão
pro mis sor, igual men te tem ca pa ci da de de fa zer pela
nos sa Ama zô nia.
Aproveito este momento para solicitar aos
meus nobres colegas que peçam aos seus Líderes
para fazerem parte também dessa Comissão. Não é
importante se instalar uma Comissão da Amazônia
apenas com representantes da Região, porque tudo
que se falar e que se solicitar será visto como do
nosso interesse porque lá vivemos.
Como disse inicialmente, a Amazônia é Brasil.
É importante observar a experiência que temos, não
só a de ex-governadores, de Senadores de vários
mandatos, mas também a de empresários muito
bem sucedidos, como é o caso de dois Senadores
que se encontram no plenário.
Um deles é o Senador Luiz Estevão. Com a
sua jovialidade, é um dos empresários bem
sucedidos no Distrito Federal que conhecemos, um
gerador de emprego e também de renda para o
Distrito Federal.
Sabemos também do passado do nosso
empresário de Minas Gerais e da sua potencialidade
como tal. O empresário tem um conhecimento muito
vasto do que é o nosso País e até do que ocorre
fora dele; por intermédio das empresas é que os
homens administram, pensando em lucro.
A administração privada é muito importante
para o fortalecimento de um país e do mundo,
porque se não existirem empresários fortes, como
poderá um país se desenvolver? Esses são os
maiores empregadores e geradores de riquezas.
Confio também no nosso Presidente, que ora
preside esta sessão, um nobre representante do
Tocantins que tanto batalha pelo seu Estado, criado
há pouco tempo, na época em que Roraima de
território transformou-se em Estado. Que V. Exª faça
um trabalho bastante consciente em nossa
comissão, a fim de que possamos juntos consolidar
realmente a prosperidade da Região Amazônica,
porque lá existem muitas riquezas naturais, que,
bem exploradas e administradas, poderão resgatar
a dívida externa do nosso País, sem precisarmos,
constante e indefinidamente, esperar que os outros
países nos socorram. O Brasil é rico, não só a
Região Amazônica. Tem muito potencial, riquezas
minerais e um povo trabalhador.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) –
Permite-me V. Exª um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com muito prazer, Senador Luiz Estevão. V. Exª,
certamente, enriquecerá o meu pronunciamento.
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O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Sena do ra Mar lu ce Pin to, faço meu apar te não no sen tido de enriquecer seu pronunciamento, pois isso é
quase impossível. V. Exª aborda com mu i ta pro pri edade e pertinência a obrigação que todos, políticos
e lí de res, de ve mos ter com a Ama zô nia, que é mu i to
importante para o desenvolvimento do nosso Pais.
Aliás, a Região Amazônica, para a qual V. Ex.ª pro põe seja criada uma comissão per manente, tem o
dever de ser preocupação de todos nós, brasileiros.
Como re pre sen tan te do Dis tri to Fe de ral, uma uni dade muito nova da Federação, composta de bra si le iros de to dos os qua dran tes do País, en ten do que temos aqui oportunidade de conviver com diversas
pessoas oriundas da Região Ama zônica e, mais do
que isso, percebemos a preocupação e o en vol vimento do mundo com o futuro daquela Região. Na
verdade, o Brasil é um país privilegiado, um país
aben ço a do, por ter no seu ter ri tó rio uma re gião com
tamanho potencial de gerar riquezas e pros pe ri dade. Temos essa extraordinária reserva – de vemos
cha má-la as sim, já que não foi se quer ini ci a do o seu
aproveitamento econômico. Te mos essa ex tra or diná ria com po si ção de flo ra e fa u na ama zô ni ca, tal vez
a mais im por tan te ma té ria-prima para a me di ci na do
ama nhã. Então, to dos os as pec tos têm que ser anali sa dos. Mais do que nun ca, é pre ci so que nós, ci vi liza ção de hoje, no li mi ar do sé cu lo XXI, do Ter ce i ro
Mi lê nio, te nha mos a opor tu ni da de de, di fe ren te mente do que fizeram outros países com suas regiões
inexploradas, que foram praticamente devastadas e
subaproveitadas, discutamos qual o futuro que de se ja mos e qual o pa pel de de sen vol vi men to que reservamos à Amazônia no Brasil de amanhã. Pa rabéns a V. Exª, cujo chamamento é mu ito oportu no
no sen ti do de que cons ti tu a mos essa co mis são, por
in ter mé dio da qual po de re mos dar à Re gião Ama zônica e ao País o apro ve i ta men to que o des ti no co locou em nos sas mãos, qual seja, o de ter essa ex traor di ná ria re ser va de ma té ri as-primas e de de sen volvi men to den tro do nos so ter ri tó rio.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço mais uma vez a oportunidade de os no bres Senadores ouvirem com tanta atenção meu
pronunciamento.
Te nho cer te za de que, a par tir de ago ra, to dos
nós vamos formar fileiras para que essa comissão
seja instalada, para que todos os problemas que
precisam de soluções sejam discutidos. Pessoas
competentes farão par te des sa co mis são, para que,
num es pa ço de tem po mu i to cur to, pos sa mos equaci o nar os pro ble mas exis ten tes.
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Ouvi o nobre Senador de Minas Gerais, do
nosso Partido, o PMDB, falar sobre as reservas
minerais, do ouro, do petróleo. Ainda nos idos de
1980 e 1981, o então Ministro César Cals era
Ministro de Minas e Energia esteve em Roraima e
foi até a região de fronteira com a Guiana Inglesa,
onde o rio Tacutu, muito estreito, faz a divisão entre
o nosso País e a Guiana Inglesa. Ali estava uma
companhia canadense explorando petróleo. Trouxe,
então, uma amostra para mandar examinar.
Naquela época, Roraima ainda era território e o
Governador era Ottomar Pinto. Posteriormente, foi
comunicado que se tratava de um petróleo de alta
qualidade e houve o compromisso de se explorar
petróleo do lado de cá. O local era muito próximo de
onde se tinha encontrado petróleo na Guiana.
Estudioso
como
era
e
técnico
de
alta
potencialidade, ele achava que ali também daria
petróleo. É uma região riquíssima.
Não podemos ficar só nessa história de
preservação da Amazônia porque é o santuário do
mundo, e deixar tantos brasileiros passarem fome,
tantos brasileiros desempregados, sem termos uma
solução imediata. Deveríamos nos preocupar menos
com os discursos e partir para a ação. Tenho
certeza de que iríamos dar condição de gerar
empregos para esses homens, mulheres e,
principalmente, crianças famintas que vivem
espalhadas por todo este torrão brasileiro.
Quero agradecer mais uma vez, Sr.
Presidente, pela tolerância.
Saio daqui convicta de que, realmente, a
causa da Região Amazônica não é mais dos
Parlamentares daquela Região, e, sim, de todos os
Senadores da República.
Muito obrigada.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – V.
Exª tem a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, quero aqui externar a minha
solidariedade aos irmãos Zezé di Ca mar go, Lu ci a no
Ca mar go, Ema nu el Ca mar go, com res pe i to à tra gédia envolvendo Wellington Camargo, de 26 anos,
portador de paralisia in fantil desde os dois anos de
ida de, seqües tra do há 90 dias em Go iâ nia. Seu de saparecimento está causando extraordinária pre o cu pação a seus fa mi li a res. Sr. Pre si den te, o agra van te foi o
fato de os se qües tra do res te rem cor ta do um pe daço
da ore lha de Wel ling ton, um ato de desuma-
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nida de que cer ta men te ca u sa in dig na ção a to dos os
brasileiros.
Gostaria de transmitir uma palavra ao Zezé di
Camargo, ao Luciano, ao Emanuel, que inclusive
virão a Brasília na próxima sexta-feira, ocasião em
que deverão visitar o Senado Federal.

rem que seja im por tan te o diá lo go com al gu ma au toridade do Poder Legislativo, os próprios senadores,
gostaria de di zer que nós, aqui no Se na do, tam bém
nos dispomos certamente a procurar dialogar, da
ma ne i ra que for pos sí vel, a fim de aca bar com o sofri men to de Wel ling ton e de seus fa mi li a res.

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

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

Sr. Presidente, o apresentador Ratinho,
nesses últimos dias, tentou ajudar. Entretanto,
causou ainda maior preocupação à família de
Wellington Camargo, porque colocou no ar a
expectativa de se colherem fundos para pagar o
resgate. Qual foi o resultado disso? Ainda que a
família de Zezé di Camargo já tivesse quase
concluído o entendimento para ter o seu irmão de
volta para o lar, o fato concreto é que, com essa
ação de Ratinho, suspenderam-se as negociações
e, agora, os seqüestradores querem negociar com o
próprio Ratinho para ver quanto é que ele
conseguem obter com o “0900".
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Senador Eduardo Suplicy, permita-me interromper
V. Exª para prorrogar a sessão por mais três
minutos, para que V. Exª possa concluir o seu
pronunciamento.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Sr. Presidente, quero aqui transmitir aos
seqüestradores de Wellington Camargo um apelo no
sentido de que repensem em profundidade sobre a
gravidade do ato que cometeram. Diante do
agravamento, do que foi realizado, do corte da
orelha de Wellington, creio que é muito importante
que pensem e repensem se não é o caso de
simplesmente desistirem de qualquer resgate e de
transmitirem a Zezé di Camargo, a Luciano e a
Emanuel o final desse tipo de procedimento.
É importante que aqui mencionemos nossa
solidariedade também à mãe do cantor Salgadinho,
que por alguns dias foi seqüestrada e felizmente
voltou ontem. Houve muitos outros episódios em
anos recentes, como os seqüestros dos Srs. Abílio
Diniz, Gir Aronson, Luiz Salles e tantos outros, cujos
familiares e eles próprios sofreram muito com a
situação.
Transmito aos seqüestradores que se ava li a-

O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Pois não, Se na dor Ma gui to Vi le la.
O Sr. Maguito Vi le la (PMDB – GO) – Agra deço mu i to pela to le rân cia da Mesa e do Se na dor Eduar do Su plicy. Te nho con vi vi do di u tur na men te com a
família de Zezé di Camargo. Desde o primeiro dia
do se qües tro, es ti ve vi si tan do o Zezé, o Lu ci a no, os
seus pais, o Sr. Francisco, e todos os seus irmãos.
Realmente a fa mí lia tem so fri do bas tan te e tem fe i to
tudo, na tu ral men te, para ver res ga ta do o fi lho que rido, com de fi ciên cia fí si ca, que é o Wel ling ton. A comunicação de V. Exª é da maior im por tân cia para o
Bra sil. Tra ta-se do ir mão de uma du pla ser ta ne ja laureada, que tem canta as origens, as raízes, as
emoções do povo brasileiro. E essa dupla, na tu ralmente, tem sofrido aba los terríveis. Depois veio o
se qües tro da mãe do Sal ga di nho. Isso co me ça a inquietar o mundo artístico brasileiro, porque é mui to
sé rio, mu i to gra ve. Ain da on tem, vi si tei a mãe do Leonardo, que se submeteu a uma cirurgia, e vi a fa mília toda per ple xa e im pa ci en te não só com o proble ma do Wel ling ton ou com o pro ble ma do Sal ga dinho, mas também, agora, vendo-se aterrorizada
com esses pro ble mas. De for ma que é im por tan te a
co mu ni ca ção de V. Exª, a vin da do Zezé aqui ao Senado, para que possamos dialogar e bus car – sei
que é a in ten ção de V. Exª – uma so lu ção para esse
grave problema. Muito obrigado, em nome de todos
os go i a nos.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Agradeço ao Senador Maguito Vilela. Dis pomo-nos
a colaborar em tudo que pudermos, no Senado Fe deral, para que não haja mais esse tipo de pro ce dimento e que possa Wellington voltar para o seio de
sua família. Agradeço seu aparte e as notícias que
nos traz do Sr. Francisco e de toda a família de
Zezé di Ca mar go e Lu ci a no.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – V. Exª me
per mi te um apar te?
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Ouço com pra zer V. Exª.
O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Senador Eduardo Suplicy, parabenizo V. Exª por ter
trazido à discussão, nesta Casa, no Senado da Re -
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pú bli ca, esse dra ma ina cre di tá vel que so fre a fa mí lia
de Zezé di Camargo, Luciano, Ema nuel e Wel lington, com esse seqüestro que já se aproxima dos
100 dias. E não bastasse ser o se qües tro um cri me
hediondo, ainda é agravado com a re cente práti ca
de mutilação do corpo do seqüestrado, da qual o
pú bli co to mou co nhe ci men to no úl ti mo fim de se mana. Infelizmente, tenho na mi nha vida – há pouco
mais de um ano – a tris te za de ter pas sa do por uma
experiência se me lhan te, com o se qües tro da mi nha
filha, amplamente noticiado, que, graças a Deus,
teve um final feliz. E quero di zer que re al men te não
há experiência pior, não há dor maior que possa
atingir um ser humano e sua família do que a an gústia, a incerteza, o dra ma e, prin ci pal men te, a covardia de um se qües tro, agra va da mais ain da quando se trata de seqüestro contra uma menor, como
no caso da minha filha, ou contra uma pessoa que
so fre de de fi ciên cia fí si ca, como no caso do Wel lington. Aproveitando a opor tu na men ção de V. Exª sobre este assunto nesta Casa, indago se não seria o
caso de discutirmos uma adaptação das pro vi dên cias tomadas na Itália, que acabaram redundando
numa considerável redução do número de se qüestros. Tra ta-se de uma le gis la ção que tor na ime di a tamente indisponíveis os bens dos familiares das ví timas de seqüestro, deixando cla ro aos se qües tra dores que há impedimentos legais para a viabilização
do pagamento do resgate, pondo fim a essa in dústria abo mi ná vel, cri mi no sa e he di on da do se qües tro,
que cada vez cresce mais no nosso País. Talvez a
úni ca pos si bi li da de de con tri bu ir mos para so lu ci o nar
o problema seja tra zer, para dis cus são e apro va ção
no Senado, uma lei que impeça que esses cri mi nosos vejam no seqüestro uma possibilidade de en riquecimento desonesto, cruel e sem causa. Pa rabéns a V. Exª, mais uma vez, e muito obrigado pelo
apar te que me con ce deu.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP) –
Agradeço o aparte, Senador Luiz Estevão, que
assim pôde dar seu testemunho da dor e sofrimento
pessoal pelo seqüestro de sua filha, compartilhado
pelas famílias que passam pelo mesmo problema.
Avalio que o Projeto de Lei do então Senador
Maurício Corrêa pode ser examinado, ainda que
tenha havido nas reuniões da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania alguma dúvida
sobre sua constitucionalidade.
Senador Luiz Estevão, podemos oferecer
solidariedade a todas as famílias que, como a de
Zezé de Camargo e Luciano, tiveram um ente

183

seqüestrado, pensando no que podemos fazer para
modificar o quadro de crescimento da criminalidade.
E o que está ao nosso alcance é dedicarmo-nos à
erradicação da fome, da miséria, da falta de
condições de cidadania, conforme propôs a
Senadora Heloisa Helena hoje. Devemos nos
preocupar com projetos que garantam emprego às
pessoas ou uma renda suficiente para aqueles que
não conseguem emprego, para que ninguém
chegue ao limite do desespero, a ponto de realizar
ações tão desumanas quanto o seqüestro, agravado
ainda pela mutilação ou pelo assassinato.
Fazemos essa reflexão e propomos aos
seqüestradores que simplesmente pensem, que
sejam humanos e desistam de qualquer pagamento
de resgate pela família ou por quem quer que seja.
Fica aqui nosso apelo para que deixem Wellington
José de Camargo voltar para casa, ao seio de seus
familiares.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Foi
muito importante o pronunciamento de V. Exª.
Não há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Sérgio Machado, Amir
Lando, a Srª Senadora Maria do Carmo Alves e o
Sr. Senador Edison Lobão enviaram discursos à
Mesa, para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB – CE) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há poucos dias,
mais exatamente a 1º deste mês, o Ceará perdia um
dos seus mais ilustres filhos, que dedicou com
desprendimento toda a sua vida à causa pública.
Ultimamente, acabara de assumir a presidência do
Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) na mais
concorrida de todas as solenidades de posse da
história dessa Corte de Contas cearense. Esse fato,
por si só, já demonstra com eloqüência a dimensão
desse homem público, de longa e rica trajetória, na
qual, pela fidalguia no trato com as pessoas,
mereceu a admiração e o respeito sempre
crescentes dos seus conterrâneos.
Assim, Sr. Presidente, era Antônio Eufrasino
Neto, que, desde cedo, revelou vocação para a vida
pública, ingressando muito jovem na política
estudantil; mais adiante, cursando a Faculdade de
Direito da Universidade Federal do Ceará (UFC),
onde se graduou, foi vice-presidente do centro
acadêmico.
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Logo após a formação em direito, corria o ano
de 1967, elege-se deputado estadual à Assembléia
Legislativa
do
Ceará,
onde,
reeleito
sucessivamente, permaneceu até 1988. Naquela
Casa Legislativa, presidiu várias Comissões
permanentes e exerceu, além da liderança do seu
partido, a vice-presidência e a segunda secretaria
da Mesa Diretora.
Em 1988, Eufrasino torna-se conselheiro do
TCM, havendo antes ocupado os cargos de
corregedor, em 1995/1996, e de vice-presidente, em
1997/1998. Estava em pleno exercício da
presidência do TCM quando veio a falecer.
Sobre a sua atuação de homem público,
Eufrasino foi, antes de tudo, um símbolo da
resistência democrática no Ceará, durante o período
mais difícil da história política recente. Filiado desde
a primeira hora ao MDB, defendia, com bravura, a
partir da sua base instalada na pequenina Poranga,
a 285 km em linha reta da capital, o retorno da
democracia no país.
Eufrasino era lealdade, a começar com os
seus eleitores, a quem representava com des me dida fidelidade, e estes, por sua vez, o retribuíam,
confiando-lhe repetidos mandatos. Eufrasino era
mo de ra ção, trans mi tin do aos seus com pa nhe i ros de
luta, nos mo men tos mais crí ti cos da di ta du ra, com o
cons tan te sor ri so que o ca rac te ri za va, o in dis pen sável equilíbrio. Eufrasino era conciliação, mas nunca
contemporização, porque sempre teve no avanço
social uma questão fechada. Eu frasino, em suma,
era pro bi da de e hon ra dez, a ser vi ço das jus tas ca usas sociais, e, nesta quadra atormentada da vida
nacional, fará mu i ta fal ta. Mas, de todo modo, fica o
seu exem plo para in fun dir em to dos nós a co ra gem
para con ti nu ar a luta e a es pe ran ça de que ela será
vitoriosa.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, a de fe sa da Ama zônia é, sem dúvida, um traço de união nacional. A
Amazônia é sinônimo de soberania. Há que se pre servá-la, portanto, não em nome de interesses pes soais ou regionais, mas de toda uma Nação que se
quer so be ra na, li vre.
Mas a de fe sa da Ama zô nia não pode sig ni fi car
que sua população seja impedida de de sen volver-se. A região tem vantagens comparativas que,
se agilizadas de forma racional, podem contribuir,
substancialmente, para a geração da riqueza na ci onal.
É bem verdade que as notícias sobre des matamento em gran de es ca la, na Ama zô nia, são mo tivo de preocupação que extrapola os limites na ci o-
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nais. Mas, não se pode, também, negar, que o uso
racional da madeira é umas das principais ati vi dades ge ra do ras de em pre go e de ren da, na re gião. E
que, não fal tam leis am bi en ta is ca pa zes de co i bir os
abusos veiculados pela imprensa. Basta que sejam
cumpridas. E, aí, o Estado, no seu papel fis ca li zador, tem im por tân cia fun da men tal.
Não se quer, portanto, desmerecer o papel do
Iba ma, na de fe sa do meio am bi en te no Bra sil e, em
particular, na Amazônia. Mas, como representante
le gí ti mo de um Esta do da re gião e de fen sor das causas amazônicas, não posso deixar de colocar em
discussão as últimas medidas adotadas por aquele
órgão pú bli co fe de ral. No úl ti mo dia 17 de fe ve re i ro,
o Iba ma ba i xou por ta ria, a de nú me ro 16-N, de ter minan do a sus pen são to tal de to das as con ces sões de
desmatamento, em toda a Amazônia Legal, pelo
prazo de 120 dias. Mesmo aquelas autorizações já
concedidas, foram suspensas, pelo mesmo prazo,
período que poderá ser prorrogado, a critério do
pró prio ór gão.
Mais do que isso: é de co nhe ci men to um do cumento de circulação in terna, do Ibama, orientando
os seus funcionários, no sentido de proibir qualquer
circulação de madeira, mesmo que com origens e
des ti nos de fi ni dos.
Isso significa que, se cumpridas, ao pé da le tra, as de ter mi na ções do Iba ma, es ta rão pa ra li sa das
atividades importantes para a economia da Ama zônia, em es pe ci al de Ron dô nia, e se rão en gros sa das
as es ta tís ti cas re la ti vas ao de sem pre go, na re gião e
no País. Isso, sem que es sas ati vi da des es ti ves sem,
necessariamente, causando qualquer prejuízo para
o meio am bi en te re gi o nal. Res sal te-se, por exem plo,
as ati vi da des de trans for ma ção e be ne fi ci a men to de
madeira, as in dús tri as mo ve le i ra e cerâmica e o ar tesanato, que se utilizam da madeira e que, igual men te, são pe na li za das pe las ins tru ções do Iba ma.
O conhecimento da Amazônia, de seu povo e
de suas ha bi li da des, me ins pi ram, le gi ti mam e re forçam a con vic ção de que tais me di das do Iba ma merecem revisão. No mínimo, há que se reestudar a
sua incidência por setor e por sub-região. Não há
como, numa única penada, atingir, por exemplo,
igualmente e drasticamente, o setor ma deireiro, o
setor agropecuário, e todos os demais que se uti lizam da ma de i ra como in su mo bá si co, em qua is quer
que se jam os lo ca is onde se de sen vol vam.
Os documentos do Ibama, nos termos que se
co lo cam, são um cul to ao de sem pre go e uma bar re ira ao de sen vol vi men to re gi o nal, con trá ri os às pre gações do próprio Governo Federal. Não haverá, por tanto, obstáculos para sua revisão. É que, no caso,
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as dis po si ções em con trá rio mos tram-se, na prá ti ca,
tão con vin cen tes, que são elas que en se jam a re vogação de tais medidas. Se há desmatamento fora
dos limites le gais, que sejam responsabilizados os
seus verdadeiros autores. Generalizar nem sempre
é o melhor ca minho, principalmente em um país
onde as leis se mostram mais draconianas exa tamen te para os mais in de fe sos.
Era o que eu tinha a dizer.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL –
SE) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste
dia 17 de março de 1999, a nossa Capital completa
144 anos.
Ao tempo da aventura de Cristóvão de Barros,
em 1590, reinavam absolutos nestas paragens
índios aguerridos e comandados por temíveis
caciques, entre eles Baepeba, Aperipê, Surubi,
Pacatuba, seu irmão Japaratuba, no vale do
Vazabarris e o não menos lendário Serigy e seu
irmão Siriri, senhores do vale do Cotinguiba.
Conquistada a terra e dominados os índios,
numa epopéia fantástica registrada em livros como
a História de Sergipe de Felisbelo Freire, começou a
colonização da capitania de Sergipe D’El Rey
sediada na antiga e próspera Capital, uma das mais
antigas cidades do Brasil.
Já em 1669, segundo Sebrão Sobrinho, em
seu livro Laudas da História de Aracaju, já haviam
notícias de uma aldeia chefiada por João Mulato e
com o nome de Santo Antônio do Aracaju, mas
somente em 1757 este povoamento, cujo nome
deriva de um rio, apareceu incluído na Freguesia de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do Tomar do
Cotinguiba, hoje o próspero Município de Socorro.
Esta região, onde hoje é a nossa Capital, que
fez parte das conquistas de 1590, cujo povoamento
original ficou por muito tempo incipiente, foi se
impondo pela sua posição estratégica para sediar o
Governo da Província, facilitando o escoamento da
produção açucareira dos seus mais de 300
engenhos, especialmente pela condição favorável
do seu porto que tinha “... um ancoradouro, vasto,
profundo e abrigado...”
Nas pretensões de ser Capital, o pequeno
povoado de Santo Antônio do Aracaju desbancou
outros centros bem mais pósperos da ocasião, tais
como Estância, Laranjeiras, Porto das Redes,
Maruim e até Barra dos Coqueiros, onde também
poderia ser localizada esta Capital.
Foi no dia 17 de março de 1855, depois que a
Assembléia Legislativa Provincial, deslocada da sua
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sede, se reuniu numa das pouquíssimas casas da
praia do Aracaju, depois de grande movimentação
política e popular, em que a crônica destaca a figura
solene do Barão de Maruim, João Gomes de Barros,
e a lenda registra notícias de um outro João, este do
povo, João Bebe Água, se concretizou a mudança
da Capital pela Resolução nº 413, sancionada por
Ignácio Joaquim Barbosa, que dispunha o seguinte
em seu artigo primeiro: “Fica elevado ä categoria de
Cidade o povoado de Santo Antônio do Aracaju na
Barra do Cotinguiba, com a denominação de Cidade
do Aracaju.”
O seu plano urbanístico e cartesiano,
reticulado em forma de uma tábua xadrez, foi
concebido pelo Capitão de Engenheiros Sebastião
José Basílio Pirro, se constituindo em uma das
primeiras cidades originalmente planejadas do País.
Mas o grande impulso para o crescimento e
modernização da cidade ocorreu a partir dos últimos
25 anos, quando ganhou novas avenidas, serviços
de saneamento básico, obras indispensáveis de
infra-estrutura, novos prédios públicos e particulares
e importantes construções.
A sua feição antiga foi substituída por um
visual moderno e pujante de uma cidade próspera e
atualizada com o progresso e os novos tempos.
O nos so pre sen te é fi lho do pas sa do e pai do futu ro. As re mi nis cên ci as his tó ri cas que ouso tra çar neste pequeno artigo, para que não sejamos um povo
sem memória, têm o propósito de estimular, es pe ci almente na ati vi da de es co lar, uma leitura nos trabalhos
já publicados por importantes autores sergipanos que
se debruçaram sobre a história de nosso chão e de
nos sa gen te, de cu jas obras se pode, tam bém, iden ti ficar, além da epo péia he rói ca dos an ti ga men tes, a participação de ancestrais de fa mí li as, hoje po bres ou ricas, ilustres ou mesmo desconhecidas, mas que de ram grande e importantíssima contribuição na feitura
de nos so Ara ca ju e do nos so Esta do.
A nossa Capital nasceu da necessidade e da
utopia do seu porto, sonho sergipano centenário,
que só foi con cre ti zan do cen to e tan tos anos de po is,
em 1993, quando era Governador o en genheiro
João Alves Filho e Presidente da República o hoje
Se na dor José Sar ney.
Por ocasião do transcurso dos 144 anos de
nos sa Ca pi tal, an tes mes mo de fes te jar mos as nossas gran des re a li za ções, que realmente fo ram mu i tas
ao lon go des tes anos, é im por tan te que tam bém lan cemos nos sos olhos e os nos sos sen ti men tos para com a
obra inacabada da erradicação da pobreza, da mi sé-
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ria, dos ex clu í dos, da mo ci da de de sas sis ti da, da in justi ça na dis tri bu i ção da ren da e ma ni fes te mos o nos so
clamor con tra a omis são e in di fe ren ça dos po de ro sos
para com os mais ne ces si ta dos.
Com estas ressalvas, que Deus guarde
Aracaju para todo o bem.
Muito obrigada.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, recebi de um
amigo, nestes últimos dias, um recorte do
prestigioso jornal catarinense O Estado, edição de
26 de janeiro último, que estampa, na sua página de
Opinião, um belo artigo de Dib Cherem, Conselheiro
do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina,
sobre a figura de Wilson Pedro Kleinübing.
Registra o artigo, num trecho, que a ausência de
Kleinübing se faz mais sentida, ainda, “nesta hora de
tumulto da economia brasileira”. E é uma verdade.
Srªs e Srs. Senadores, nenhum de nós
naturalmente esqueceu ou vai esquecer a
extraordinária figura do nosso antigo companheiro,
como não o esquecerá, por muitas gerações, o povo
de Santa Catarina, que ainda se refere a Kleinübing
como um dos mais corretos e conspícuos dos seus
homens públicos.
Por onde passou, cumprindo passo a passo
um destino que lhe seria ainda mais glorioso se a
morte não se tivesse precipitado em levá-lo,
Kleinübing deixou a marca da correção e do talento
que honra as tradições daquelas belas terras do
Sul.
Prefeito de Blumenau, Deputado Federal,
Secretário de Estado, Governador do Estado,
Senador da República, em todas as suas funções
soube cumprir sua missão pública com grande
talento e maior coragem, uma coragem que atingiu
culminâncias na dura luta que travou contra a
insidiosa doença que debilitou seu corpo, mas
jamais a disposição de luta.
Deixo outros comentários sobre Wilson
Kleinübing para o citado artigo, cujo texto passo a
incorporar a este meu discurso.

As ta re fas a que se pro pu nha, nes ta me ta de do seu manda to de se na dor. Iri am es tar cen tra das, em es pe ci al, na ela bo ração de pro pos tas le gis la ti vas que ti nham por fins a me lho ria das
ges tões fi nan ce i ras dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, pela sub missão dos ges to res pú bli cos a regras fir mes e ri go ro sas. Ele que,
em me a dos do ano pas sa do, pre vi ra a exa us tão do Pla no Real
que, se gun do suas pró pri as pa la vras, es ta va ago ni zan te.

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

Preocupado com os setores públicos básicos – saúde,
edu ca ção, se gu ran ça pú bli ca, trans por tes, ha bi ta ção – re a li za va
verdadeira cruzada para manter a situação do erário estadual
des ti na da á con se cu ção das me tas do seu go ver no.

KLEINÜBING: TALENTO E INTEGRIDADE

Consagrado como administrador competente e íntegro,
Kle i nü bing es ta va pron to para no vas mis sões. Pa vi men ta va meto di ca men te o ca mi nho que o con du zi ria ao Se na do da Re pú blica, numa me mo rá vel e exi to sa cam pa nha.

O Estado
Dib Cherem
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
Se vivo fosse Wilson Pedro Kleinübing estaria iniciando
importante etapa do seu projeto político.

Entendia – e a realidade brasileira está a demonstrar –
que os go ver nan tes de ve ri am es tar aten tos às brus cas mu dan ças
na eco no mia mun di al, pela ine xis tên cia de bar re i ras lin güís ti cas
ou ter ri to ri a is.
Re cor do-me que em 1990 – Kle i nü bing já pre fe i to de Blume nau – o Tri bu nal de Con tas do Esta do pro mo veu en con tro naque la ci da de com di ri gen tes mu ni ci pa is do Vale do Ita jaí, sen do
ele um dos mais atu an tes e as sí du os par ti ci pan tes.
Pre ten dia o Tri bu nal que os pre fe i tos e de ma is ad mi nis trado res mu ni ci pa is fos sem fiéis aos se guin tes pre ce i tos cons ti tu ci ona is e le ga is:
– ad mis são de ser vi do res por con cur so pú bli co;
– ob ser vân cia da apli ca ção de, no mí ni mo, 25% da ar re cada ção mu ni ci pal no se tor de en si no;
– obe diên cia à lei de li ci ta ções na aqui si ção de bens e na
re a li za ção de obra e ser vi ços;
– aber tu ra de cré di tos es pe ci a is so men te com au to ri za ção
le gis la ti va para aten der des pe sas não pre vis tas no or ça men to; e
– aber tu ra de cré di tos por con ta do ex ces so de ar re ca dação ex clu si va men te quan do tal ocor rên cia fos se cons ta ta da.
Kle i nü bing se guiu no go ver no mu ni ci pal, de for ma dis ci plina da, tais pre ce i tos de na tu re za le gal o que, mais tar de, iria ocorrer no exer cí cio do car go de go ver na dor.
Preocupava-se em realizar despesas de acordo com as
pos si bi li da des fi nan ce i ras do Esta do.
Gas tar ape nas o que in gres sar nos co fres pú bli cos, prin cípio ele men tar que as do nas de casa uti li zam em suas li des do més ti cas na aqui si ção de bens e de uten sí li os, res pe i tan do sempre a ren da de que dis põem.
Pro cu rou ain da eli mi nar van ta gens dis cri mi na tó ri as no servi ço pú bli co que be ne fi ci as sem al guns pri vi le gi a dos em de tri mento de ser vi do res efi ci en tes e apli ca dos. O pri vi lé gio é sem pre odio so, mor men te quan do a exe cu ção de ta re fas é a mes ma, as sim
pen sa va Kle i nü bing.
Perseguindo com obstinação suas idéias de ad ministração, Kle i nü bing sa ne ou as con tas pú bli cas, con se guin do man ter
o per cen tu al de des pe sas com fun ci o ná ri os do Esta do em ín di ces
ra zoá ve is, o que pro por ci o na ria ao Esta do uma sa u dá vel si tu ação fi nan ce i ra.

Di re tor da es ta tal Ce lesc, de pu ta do fe de ral e se cre tá rio da
Agri cul tu ra, pre fe i to e go ver na dor, Kle i nü bing te ria pela fren te outro ár duo de sa fio. Sem alar de e sem cor te jar a im pren sa, foi conquis ta do, pa u la ti na men te, seu lu gar de des ta que no Se na do até
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che gar à vi ce-liderança da ma i o ria e dis tin gui do mem bro da Comis são de Eco no mia do Se na do.
Cultor da arte de investigar – qualidade que se fez sentir
durante o doloroso momento de pertinaz e traiçõeira
enfermindade que corroía o seu já debilitado organismo –
descobriu irregularidades que estavam ocorrendo na emissão de
Letras de Tesouro Estaduais e Municipais para resgate de
precatórios. Tais práticas eram mais acentuadas nos Estados de
Santa Catarina, Alagoas e Pernambuco e na Prefeitura de São
Paulo. Afastado do Senado por dois meses para se submeter a
delicada intervenção cirúrgica, retornou às atividades normais
para conquistar num persistente labor – sem a participação e
simpatia do Palácio do Planalto – o apoio dos seus pares para a
instalação daquela que seria a mais
discutida Comissão
Parlamentar de Inquérito da atual legislatura, destinada a apurar
responsabilidade na emissão de títulos públicos para pagamento
de precatórios.
Atuando com raro brilho e competência – ao lado de
expressivos integrantes do Senado Federal – conseguiu estancar
um esquema que estava pronto para ser desencadeado em
outros Estados e Municípios.
Instituições Financeiras comprometidas tiveram suas
atividades encerradas pelo Banco Central; funcionários públicos
delinqüentes foram afastados e terceiros foram penalizados pelas
urnas de 4 de outubro.
Teve, Kleinübing, pois o extraordinário mérito de conter a
danosa prática administrativa em processos já em andamento e
que, por certo, iriam abalar por muitos exercícios orçamentos
estaduais e municipais. Enfim, ganhou a Nação!
São estes alguns comentários sobre uma intrépida e
fascinante personalidade que, além de ser um estudioso das
artes, sobretudo do cinema, soube colocar seu talento e sua
integridade a serviço da sociedade.
Kleinübing é uma sentida ausência nesta hora de tumulto
da economia brasileira.
Sua lucidez e sua inegável competência poderiam
contribuir para a proposição de fórmulas adequadas em defesa
do erário público e da escassa riqueza nacional.
É indiscutível, enfim, que Wilson Kleinübing soube honrar
a classe política de Santa Catariana!

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando as Srªs e os Srs.
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte:
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Acrescenta parágrafo único ao art. 98 e altera as
alíneas i do inciso I do art. 102 e c do inciso I do art.
105 da Constituição Federal. (Criação juizados
especiais - habeas corpus tribunal superior STF e
tribunal estadual STJ), tendo
Parecer favorável, sob nº 57, de 1999, da
Comissão de Constituição, Jusstiça e Cidadania,
Relator: Senador José Fogaça
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, E 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 1998 (nº 487/97, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que reno va
a per mis são ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Ta pa jós
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sono ra
em freqüência modulada na Cidade de Santarém,
Esta do do Pará, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 630, de 1998, da Comis são de Edu ca ção, Re la tor ad hoc: Le o nel Pa i va,
com abs ten ção da Se na do ra Be ne di ta da Sil va.
–3–
PROJETO E DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Projeto de De creto Legislativo nº 34, de 1998 (nº 490/97, na Câ mara dos Deputados), que aprova o ato que reno va
a con ces são de fe ri da à Fun da ção Pa dre Anchi e ta –
Centro Paulista de Rádio e TV Educativas para ex plorar serviço de radiodifusão educativa de sons e
imagens na Cidade de São Paulo, Estado de São
Pa u lo, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 600, de 1998, da Comissão de Educação, Re la tor ad hoc: Senador Ro me ro Jucá.
–4–

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1999
Segundo dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n º 1, de
1999 (nº 526/97, na Câmara dos Deputados), de
iniciativa do Presidente da República, que

PARECER Nº 96-A, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de
Votação, em turno único, do Parecer nº 96-A,
de 1999, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Re la tor: Se na dor Edi son Lo bão, so bre a Men sa gem
nº 59, de 1999 (nº 124/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senador Amauri Serralvo, para
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exercer o cargo de Procurador-Geral do Conselho
Admi nis tra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca - CADE.
–5–
PARECER Nº 97, de 1999
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer nº 97,
de 1999, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador José Fogaça, sobre a Mensagem
nº 60, de 1999 (nº 125/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor João Bosco
Leopoldino da Fonseca, para exercer o cargo de
Conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica - CADE.
–6–
PARECER Nº 98, DE 1999
Escolha de Autoridade
Discussão, em turno único, do Parecer nº 98,
de 1999, da Comissão de Assuntos Econômicos,
Relator: Senador Freitas Neto, sobre a Mensagem
nº 64, de 1999 (nº 150/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à deliberação do
Senado a escolha do Senhor Walton Alencar
Rodrigues, para exercer o cargo de Ministro do
Tribunal de Contas da União.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46
minutos.)
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A Superintendência da Zona Franca de
Manaus, que começou como um entreposto de
importação e exportação, vem, ao longo do tempo,
transformando-se num órgão fomentador do
desenvolvimento
daquela
região.
Hoje,
a
Superintendência da Zona Franca de Manaus não
deveria sequer ter esse nome, por ser responsável
por uma ação muito presente e forte em todos os
Estados e Municípios da Amazônia ocidental. Tenho
acompanhado, por exemplo, em Municípios do
Estado de Roraima, a liberação de recursos para a
implantação de usinas de beneficiamento de arroz,
de usinas de leite, de fábricas de farinha e de
recuperação de estradas vicinais, indutoras do
desenvolvimento daquela região.
Para minha surpresa, Srªs e Srs. Senadores,
recentemente, a Suframa recebeu um verdadeiro
gol pe no seu já com ba li do or ça men to. Da sua re ce ita própria, a Suframa teve retirados R$40 milhões
sem uma justificação ca paz de em ba sar tal de ci são
da área econômica do Governo. Da mesma forma,
foi obri ga da uti li zar da sua re ce i ta pró pria – re pi to –,
para apli car R$8 mi lhões em tí tu los do Te sou ro Nacional. Então, é verdadeiramente estarrecedor per ceber que o Go ver no Fe de ral faz o tra ba lho ao contrá rio, na ques tão do de sen vol vi men to da Ama zô nia,
à me di da que um ór gão da im por tân cia da Su fra ma
é pe na li za do in clu si ve no seu pró prio or ça men to.
Por tan to, que ro aqui fa zer essa de nún cia e, ao
mesmo tempo, apelar ao Poder Executivo, re presentado pelo Senhor Presidente da República e
pelo Sr. Ministro da Fazenda, e também a nós do
Legislativo para que adotemos uma postura de não
aceitar, de reagir contra o que considero um ver dade i ro cri me con tra a eco no mia da Ama zô nia.
O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te V.
Exª um apar te?

__________
DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
SENADOR MOZARILDO CAVALCANTI, NA
SESSÃO DO DIA 15-3-1999, QUE SE
REPUBLICA
A
PEDIDO
DO
PARLAMENTAR:
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR. Pro nun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si dente, Srªs. e Srs. Senadores, faço hoje uma denúncia
e um apelo aos Po de res Exe cu ti vo e Legislativo re ferente a um problema que considero da maior im por tân cia para o de sen vol vi men to da Ama zô nia.

O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR)– Concedo o aparte a V. Exª, nobre Senador
Amir Lan do.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – No bre Senador Mozarildo Ca val can ti, V. Exª abor da um tema
ao qual não pos so per ma ne cer si len te, por que a denúncia que faz tem toda procedência. Nós da Ama zô nia, te nho cer te za, fa ze mos coro com V. Exª. Não
há dúvidas de que a Suframa vem prestando, hoje,
um serviço a toda a Região. V. Exª situou mu i to
bem. Há uma orientação, sobretudo na gestão do
Dr. Mauro, no sentido de ampliar o raio de ação e

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

atingir todos os Estados da Amazônia. Isso é con fortador, porque vemos que a Suframa é sen sível
aos problemas dos municípios de Ron dô nia. Te mos
uma sé rie de pro je tos que fo ram apro va dos, in clu sive para o Estado de Rondônia. Agora, depois de
tan ta luta, te mos o FNO. Sa be mos que es ses re cursos também não são aplicados in tegralmente, há
uma série de dificuldades e uma série de artifícios
cri a dos para que não se jam in te gral men te apli ca dos
na Ama zô nia Le gal. Assim tam bém acon te ce com a
Su fra ma. É um pro tes to com o qual não po de re mos,
de maneira nenhuma, concordar. Deveremos sair
desta tribuna, do foro do Senado, para nos dirigir,
em coro, aos órgãos do Poder Executivo, a fim de
garantir esses recursos tão necessários para uma
região tão ca ren te. Du ran te o Impé rio, essa luta era
tão presente quanto hoje. Sempre os Estados mais
pobres tinham uma participação insignificante, se quer proporcional a sua densidade populacional. O
Suframa arrecada na região, tem um programa es pe ci al para o de sen vol vi men to re gi o nal – já não vamos falar em Zona Franca de Manaus – e, de re pente, se observa uma ordem sem fundamento, no
mí ni mo au to ri tá ria, das au to ri da des eco nô mi cas, deter mi nan do que es ses re cur sos se jam de vol vi dos ou
que sejam adquiridos títulos do Tesouro Fe deral,
uma maneira até acintosa de devolução. Portanto,
que ro pa ra be ni zar V. Exª por ter as so ma do à tri bu na
para fazer um discurso brilhante em defesa da Re gião Ama zô ni ca. Mu i to obri ga do.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Agradeço o aparte, V. Exª vem corroborar,
com a voz de um representante do Estado de
Rondônia, com a preocupação que desejo trazer
nesta tarde diante de uma medida que considero
absurda sob todos os aspectos.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) – V.
Exª me concede um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL –
RR) – Pois não, Excelência.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador Mozarildo Cavalcanti, representamos
Estados de uma região periférica, e o que é pior:
somos periferia da periferia, porque a Amazônia
ocidental, segundo dados estatísticos de hoje, é a
menos contemplada com recursos do FNO e com
incentivos fiscais da Sudam. Resta-nos a Zona
Franca de Manaus, com a Suframa, que, bem ou
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mal, aplica recursos da sua receita principalmente
no Amazonas mas também no seu Estado, no Acre
e em Rondônia. Sou partidário e defensor da tese
de que a Suframa deve ser reformulada e deve se
transformar efetivamente numa agência de
desenvolvimento, gerindo um fundo rotativo
distribuído de forma mais racional. Mas esse
assunto merece uma discussão mais profunda. De
qualquer modo, como afirmei, bem ou mal, ela
presta inestimáveis serviços à região, e vem agora
sofrer esse golpe que V. Exª está denunciando com
muita oportunidade. Creio que já é tempo de nos
unirmos mais em uma grande frente, não
importando partidos, sejam Senadores da Oposição
ou do Governo, para abrir uma trincheira em defesa
da Amazônia. Há poucos dias, o Senador Amir
Lando me abordou para levantar essa idéia que,
evidentemente, não é original – nem S. Exª está
pretendendo que seja. Infelizmente, por vários
motivos, até hoje não conseguimos constituir esse
bloco, essa frente, esse grupo parlamentar, seja
como for denominado. Para que não fiquemos
apenas nos protestos da tribuna, precisamos nos
transformar num grupo efetivo de pressão junto ao
Governo Federal, para que fatos como esse não se
repitam. Parabéns pelo pronunciamento.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Senador Jefferson Péres, agradeço o aparte,
Senador. V. Exª traz ao meu pronunciamento a voz
do Estado do Amazonas nesse protesto contra mais
um ato que vem prejudicar fortemente os nossos
Estados da Amazônia que, como disse muito
bem V. Exª, já são Estados periféricos.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Ouço V. Exª com prazer.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – Agrade ço
ao ilustre Se nador Mozarildo Cavalcanti o aparte.
Quero dividir, em termos de solidariedade, com os
ilustres Senadores Amir Lando e Jefferson Pé res,
um posi ci o na men to do Esta do do Acre a fa vor de
V. Exª nessa reivindicação, nesse apelo e nessa de núncia ao Governo Federal, para que reveja essas
medidas, verdadeiras penalidades para o povo ama zô ni co. Confesso, Senador Mozarildo Cavalcanti,
que tenho mu ita dificuldade em compreender por
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que a Amazônia, que tem uma importância tão fun da men tal, tão or gâ ni ca para o nos so País, é uma referência da so be ra nia bra si le i ra, do futuro da hu mani da de, tem re ce bi do esse tra ta men to por par te das
políticas públi cas. Um exemplo é a de nún cia que
V. Exª apresenta de uma discriminação em relação
à retirada de recursos e vi a bi li da de de fi nan ci a mento que a Suframa possa receber, já que a referida
superintendência se constituiu, em nos sa Região,
como uma agência de desenvolvimento informal.
Conforme mu ito bem expõe o Senador Jefferson
Pé res, o Esta do do Acre re ce be be ne fí ci os mar cantes na história da Suframa. Os financiamentos e os
projetos aprovados pelo Governo do Estado trazem
al gum alen to às Pre fe i tu ras e aos Go ver nos Esta duais no sen ti do de cri ar uma con di ção mí ni ma de infra-estrutura para o povo ama zô ni co. Então, a po pula ção do Acre sen te-se tam bém ví ti ma de uma si tu ação des se tipo, caso seja le va da adi an te. O mo mento é oportuno para dizer ao Brasil que, se o País
olha para a Amazônia com tanto in te res se e res pe ito no que tange à necessidade de ela ser par te viva
da nos sa so be ra nia na ci o nal, é pre ci so ver o de senvol vi men to hu ma no na re gião como peça fun da mental. O Senador Jefferson Péres aler ta para essa
dis cri mi na ção do finan ci a men to fa zen do pon de rações em relação aos recur sos do BNDES, que di mi nu em a cada épo ca quan to ao finan ci a men to
para a Ama zô nia, ainda mais com esse sacrifício
da Su fra ma. O FNO é ou tro exem plo. Há uma disponibilidade vir tu al de uma quan tia enor me de recur sos. No ano pas sa do, re ce be mos, ilus tre Se nador, R$42 mi lhões para in ves ti men to na pro dução
no Esta do do Acre, mas só con se gui mos ob ter
R$6 mi lhões, por que os en tra ves bu ro crá ti cos e a
fal ta de pro je tos e de as sis tên cia téc ni ca ao tra balha dor rural impe di ram a en tra da de re cur sos no
Esta do e ti ve mos uma de vo lu ção de R$36 mi lhões. Então, a Su fra ma, como agên cia de de senvolvimento na Ama zô nia, não pode ser sa cri fi ca da
por isso, mui to me nos o povo ama zô ni co. Pa rabéns a V. Ex.ª por dis cur so tão im por tan te.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
– Agradeço a V. Exª pelo importante aparte, que
vem enriquecer sobremodo o meu pronunciamento.
Quero ratificar de maneira contundente a
necessidade que nós, representantes da Região
Amazônica, temos de nos unir, não só para
apresentar ao Governo Federal o repúdio contra
essa medida, mas também para propor-lhe uma
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política mais séria, que efetivamente seja capaz de
desenvolver a Amazônia, respeitando o meio
ambiente, mas sobretudo valorizando o ser humano
que lá habita, seja índio, seringueiro, enfim qualquer
cidadão.
O Sr. Moreira Mendes (PF – RO) – V. Exª
concede-me um aparte, nobre Senador?
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR)
–Ouço V. Exª, nobre Senador Moreira Mendes.
O Sr. Moreira Mendes (PFL – RO) – Ilustre
Senador Moza ril do Ca val can ti, ouvi aten ta men te o
seu pronun ci a men to, que, além da de nún cia no
con te ú do, traz também mais um aler ta para nós,
Par la men ta res, que in tegramos a Ban ca da da
Ama zô nia nes te Par la men to. Cor ro bo ran do as pala vras do ilus tre Se na dor Jef fer son Pé res, é pre ciso que a Ama zônia dei xe de ser o quin tal deste
País. É ne ces sá rio que as au to ri da des do Pla nal to
olhem para a Re gião com ou tros olhos. Nesse
sen ti do, mu i to bem co locou o Se na dor Jefferson
Pé res, cor ro bo ra do pelo nos so ami go do Acre, Senador Tião Vi a na, no sen ti do de que de ve mos nos
unir e for mar uma Ban ca da for te, in de pen den te de
cor parti dá ria, para defender os in te res ses da
Ama zô nia com mais se gu ran ça e res pon sa bi li dade. Pa ra be ni zo V. Exª por seu pro nun ci a men to,
que é mais um que se soma a tan tos ou tros fe i tos
nes ta Casa e que de mons tra cla ra men te que nossa Ama zô nia, a cada dia, fica mais dis tan te do desen vol vi men to e de apoio. Enten do ser este o ca mi nho: que cada um de nós se le van te e faça sua
de nún cia. Assim, po deremos conse guir o nos so
ob je ti vo para o povo da Ama zônia que tam bém é
Bra sil. É bom que se lem bre.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.)
– Agra de ço o apar te de V. Exª
A Amazônia representa 2/3 do território na ci onal e merece urgentemente ter uma política de de senvolvimento capaz de levar aos mi lhões de bra sileiros que lá vivem uma condição de vida melhor.
Queremos de i xar, de uma vez por to das, de ser trata dos como o quin tal do Bra sil. Des sa for ma, re pu dia mos essa po lí ti ca que so men te vê o li to ral do País
e es que ce o imen so con ti nen te que é a Ama zônia.
Muito obrigado.
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Ata da 16ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 17 de março de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Ademir Andrade e Ronaldo Cunha Lima
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Carlos
Valadares – Arlindo Porto – Bello Parga –
Bernardo Cabral – Carlos Bezerra – Carlos
Patrocinio – Carlos Wilson – Casildo Maldaner –
Djalma Bessa – Edison Lobão – Eduardo Siqueira
Campos – Eduardo Suplicy – Emília Fernandes –
Ernandes Amorim – Fernando Bezerra –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo Althoff
– Geraldo Cândido – Geraldo Melo – Gerson
Camata – Gilberto Mestrinho – Gilvam Borges –
Heloísa Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende –
Jader Barbalho – Jefferson Peres – João Alberto
Souza – Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen –
José Agripino – José Alencar – José Eduardo
Dutra – José Fogaça – José Jorge – José Roberto
Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca –
Lauro Campos – Leomar Quintanilha – Lúcio
Alcântara – Lúdio Coelho – Luiz Estevão – Luiz
Otavio – Luiz Pontes – Luzia Toledo – Maguito
Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina Silva –
Marluce Pinto – Mauro Miranda – Moreira Mendes
– Mozarildo Cavalcanti – Nabor Júnior – Ney
Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung – Paulo
Souto – Pedro Piva – Pedro Simon – Ramez Tebet
– Roberto Requião – Roberto Saturnino – Romero
Jucá – Ronaldo Cunha Lima – Sebastião Rocha –
Sérgio Machado – Teotonio Vilela Filho – Tião
Viana – Wellington Roberto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 77 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 91, DE 1999
(Nº 332/99, na ori gem)
Excelentíssimos Se nho res Mem bros do Sena do Fe de ral,
Nos termos do § 1º, in fine, do art. 111 da
Consti tu i ção, te nho a hon ra de sub me ter à apro va ção
de Vos sas Exce lên ci as a re con du ção de Nel son Antônio Da i ha, para com por o Tri bu nal Su pe ri or do Tra balho, no car go de Mi nis tro Clas sis ta, re pre sen tan te dos
em pre ga do res, para o triê nio de 1999 a 2002, na vaga
de cor ren te do tér mi no de sua in ves ti du ra.
Os méritos do indicado, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho desse elevado car go, cons tam do ane xo cur ri cu lum vi tae.
Bra sí lia – DF, 11 de mar ço de 1999. – Fernando Hen ri que Car do so.
CURRICULUM VITAE
I Da dos Pes so a is
Nome: Nel son Antô nio Da i ha
Data de Nascimento: 25 de setembro de
1941
Na tu ra li da de: so te ro po li ta no
Na ci o na li da de: bra si le i ro
Fi li a ção: Antô nio Sa lo mão Da i ha e Jo a na Da iha
Esta do Ci vil: ca sa do
CPF: 018 640 845-53
Carteira de Identidade: 276.472 – Inst. Pe dro Melo – BA.
End. Residencial: Av. Euclides da Cunha,
89, Ed. Vila de Bra gan ça, apt. 1.201
Graça – Tel.: (071) 245-0131 CEP
40.150.120.
Endereço Comercial: R. Marcílio Dias, 30 –
Con ce i ção da Pra ia
Tel.: (071) 242-0850 CEP. 40.015.210
II – Escolaridade
Cur so Su pe ri or – Uni ver si da de Ca tó li ca de Sal va dor
For ma do pela Fa cul da de de Di re i to, Tur ma de 1967.
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III – Atividade de Empregador
Diretor das Lojas Daiha
Outras Atividades
– Eleito Presidente do Sindicato Atacadista de
Tecidos, Vestuário e Armarinho da Cidade do
Salvador, período 1975/1979;
– Reeleito Presidente do Sindicato Atacadista
de Tecidos, Vestuário e Armarinho da Cidade do
Salvador,
períodos
1980/1984,
1985/1988,
1988/1991 e 1991/1994;
– Eleito 3º Diretor Secretário da Federação do
Comércio do Estado da Bahia, período 1977/1980;
– Eleito 3º Diretor Tesoureiro da Federação do
Comércio do Estado da Bahia, períodos 1980/1983
e 1983/1986;
– Eleito Presidente da Federação do Comércio
do Estado da Bahia em 1987 para completar o
triênio 1986/1989;
– Suplente da Representação do Conselho da
Fazenda Estadual, assumiu o cargo de Conselheiro
em virtude do afastamento, por 60 dias, de Dr.
Fernando Gonçalves, em 5-5-1978;
– Indicado Primeiro Membro da Lista Tríplice,
representante da Federação do Comércio junto ao
Conselho da Fazenda Estadual, em 22-12-1981;
– Reconduzido Primeiro Membro da Lista
Tríplice, representante da Feceb no Conselho da
Fazenda Estadual, em 5-5-1982;
– Membro da Segunda Câmara Permanente,
eleito Membro da Câmara Superior como
representante da Feceb no Conselho da Fazenda
Estadual, em 16-9-1982;
– Reconduzido Primeiro Membro da Lista
Tríplice, representante da Feceb no Conselho da
Fazenda Estadual, em 10-3-1983;
– Eleito Vice-Presidente da Segunda Câmara
do Conselho da Fazenda Estadual, em 4-1-1984;
– Reconduzido Primeiro Membro da Lista
Tríplice, representante da Feceb no Conselho da
Fazenda Estadual, em 22-3-1985;
– Nomeado Conselheiro efetivo, representante
da Feceb no Conselho da Fazenda Estadual, em
12-4-1985;
– Indicado Conselheiro Titular da Lista Tríplice,
representante da Feceb no Conselho da Fazenda
Estadual, em 13-4-1987;
– Eleito Membro do Conselho Fiscal do Clube
de Diretores Lojistas de Salvador, de 1987 a 1989;
– Indicado Suplente da Feceb junto ao
Conselho Deliberativo do Ceag/BA, em 5-6-1987;
– Reconduzido Suplente da Feceb junto ao
Conselho Deliberativo do Ceag/BA, de 1983 a 1985;
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– Nomeado Conselheiro do Propeme a partir
de 25-8-1987;
– Indicado representante do Sesc/BA no Con se lho Na ci o nal do Sesc, de 1986 a 1989;
– Reeleito Presidente da Feceb para o triênio
1989/1992;
– Ele i to De le ga do re pre sen tan te da Fe ceb junto à Confederação Nacional do Comércio para o
triê nio 1989/1992;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Sesc para o triê nio 1989/1992;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Se nac para o triê nio 1989/1992;
– Mem bro da Co mis são Espe ci al nos tra ba lhos
da Assem bléia Esta du al Cons ti tu in te, em 1989;
– Nomeado Membro Su plente do Conselho
Deliberativo Sudene, representante da CNC com
man da to de dois anos, em no vem bro/1989;
– Reeleito Presidente da Federação do Co mércio do Estado da Bahia para o triênio
1992/1995;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Ser vi ço So ci al do Co mér cio – SESC, para o triênio 1992/1995;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
SENAC, para o triê nio 1992/1995;
– Nomeado 1º Diretor Secretário da Con fe deração Nacional do Comércio para o triênio
1992/1995;
– Elei to Presidente do Conselho Deliberativo
do Se brae para o biê nio 1993/1995;
– Reeleito Presidente do Conselho De li be ra tivo do Se brae para o biê nio 1995/1997; 1997/1999;
– Reeleito Presidente da Federação do Co mércio do Estado da Bahia para o triênio
1995/1998;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço So cial do Comércio para o triênio
1995/1998;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
para o triê nio 1995/1998;
– Nomeado Ministro Classista do Tribunal Su pe ri or do Tra ba lho em 19-12-1995;
– Reeleito Presidente da Federação do Co mércio do Estado da Bahia para o triênio
1998/2001;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional do
Ser vi ço So ci al do Co mér cio para o triê nio 1998/2001;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
para o triê nio 1998/2001;
– Re e le i to Pre si den te da Fe de ra ção do Co mér cio
do Esta do da Ba hia para o triê nio 1998/2001;
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– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço Social do Comércio – SESC, para o
triênio 1998/2001;
– Reeleito Presidente do Conselho Regional
do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial– –
SENAC, para o triênio 1998/2001;
IV – Cursos, Seminários, Palestras, Certificados,
etc.
– C.P.O.R – janeiro 1962 a julho/1993;
– I Seminário de Estudos Norte-Americano –
9-10 a 10-12-1964;
– Seminário Bamerindus de Administração,
Chefia e Relações Humanas – 28-6 a 1º-7-1976;
– IV Conferência Nacional das Classes
Produtoras – 31-10 a 4-11-1977;
– Seminário Sobre o Comércio Ambulante de
Salvador – 25 a 29-7-1983;
– Simpósio Nacional da Factoring-Rio –
23-2-1984;
– IV Congresso Brasileiro de Pequena e Média
Empresa – 7 a 9-11-1984;
– IV Debate Marketing Brasil – São Paulo,
16-5-1986;
– Fó rum das Amé ri cas – Rio 19-8-1982;
– Certificado 46ª Semana Oficial de Enge nharia, Arqui te tu ra e Agro no mia – 21 a 25-11-1989;
– Participação nos Trabalhos da Assembléia
Esta du al Cons ti tu in te – 1989;
– Seminário So bre Processos e Téc nicas de
Ne go ci a ção Tra ba lhis ta – 29-5 a 1º-6-1990;
– Certificado do Centro de Estudos Só ci o e conômicos, participação no Seminário s/ Processos e
Técnicas de Negociação Trabalhista – 26-9 a
6-9-1990;
– III Seminário Nacional Para Empregadores
So bre Re a ções do Tra ba lho – 24 a 15-9-1990;
– Seminário Nacional Para Empregadores So bre For ma ção Pro fis si o nal – 29 a 31-8-1990;
– I Encontro de Ju í zes Clas sis tas – 5ª Re gião
– 18 a 19-8-1991;
– Cer ti fi ca do de Participação na Pri me i ra Convenção Nacional do sistema Confederativo da Re presentação Sin di cal do Co mér cio – 1ª Con si co mércio, re a li za da no pe río do de 8 a 9-8-1991;
– Cer ti fi ca do de co la bo ra ção para o con gra çamento e desenvolvimento universal – Amizade do
Povo Ma to-Grossense – 18-9-1991;
– Par ti ci pa ção no XV ENEAC – Encon tro Na cional de Empresas de Asseio e Con ser va ção – 22 a
24-4-1992;
– Participação no I Simpósio Nacional de
Segurança – I SINASP – dez/1993;
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– Participação na 80ª Reunião da OIT, em
Genebra – 2 a 22-6-1993;
– Participação no Festival Gastronômico de
Culinária Bahiana celebrado entre o SENAC
Chambre de Commeice et D’Indústria de Meurthe et
Moselle Nanci/França, no período de 3 a 13-6-1994;
– Participação no Festival Gastronômico de
Culinária Bahiana celebrado entre o SENAC e
Norexpo – Foire Internacionale Lili/França, no
período de 13 a 21-4-1996;
– Participação no Festival Gastronômico de
Culinária Bahiana celebrado entre o SENAC e
Insttuto Euro-Iberoamericano de Turismo – IET
Valência/Espanha, no período de 18 a 26-7-1998;
V – Títulos Honoríficos
Diploma da Prefeitura Mu nicipal de Sal vador, em reconhecimento a sua contribuição
como de ba te dor no Se mi ná rio so bre o Co mér cio
Ambu lan te de Sal va dor – 1983;
– Di plo ma da Casa dos Me ni nos Po bres, em
re co nhe ci men to a sua con tri bu i ção – 1971;
– Diploma da Associação dos Repórteres
Fotográficos e Cinematrográficos da Bahia –
con fe re o Tí tu lo de Be ne mé ri to, de acor do com o
ar ti go 6º do Esta tu to – 14-8-1988;
– Diploma conferido pela Associação dos
Cronistas Desportistas de Sócio Colaborador –
1988;
– Diploma de Honra ao Mérito, concedido
pelo Departamento Estadual de Trânsito, pelo
constante interesse, co laboração e participação
“Campanha do Ano Brasileiro de Segurança no
Trân si to – 1989;
– Di plo ma Ami go da Ma ri nha con fe ri do pela
Marinha do Brasil em re co nhe ci men to aos ser viços pres ta dos à Ma ri nha em 13-12-1990;
– Diploma de colaborador emé ri to do Exército conferido pelo Comandante Militar do Nor deste, em reconhecimento aos serviços pres tados ao Exér ci to Bra si le i ro – Re ci fe – 25-8-1990;
– Diploma concedido pela Federação Ba i ana de judô Tí tu lo de Be ne mé ri to do II Cam pe o nato Na ci o nal de Judô em 25-11-1989;
– Título de membro ho norário, concedido
pela Sociedade Baiana de Reumatologia, como
justo pre i to de re co nhe ci men to pe los re le van tes
ser vi ços pres ta dos;
– Diploma concedido pelo Presidente do
Tribunal Superior do Trabalho e Me dalha co memorativa pe los 50º aniversário de ins talação da
Jus ti ça do Tra ba lho, Bra sí lia em 1º-5-1991;
– Diploma da Universidade Federal da Bahia,
Pró-Reitoria de Extensão, Certificado de partipação
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da Con fe rên cia da Ba hia – Pro je tos Estra té gi cos
Alter na ti vos para o Bra sil 21-1-1994;
– Diploma Ordem do Mérito de Juiz
Classista, Comenda da Ordem do Mérito de Juiz
Classista, concedido pela Associação de Juízes
Classistas da Justiça do Trabalho, Brasília,
23-11-1994;
– Diploma da Ordem do Mérito Judiciário
do Trabalho no Grau de Grã-Cruz, Brasília,
19-12-1995;
– Diploma conferido pela Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército, Rio de
Janeiro em 6-11-1996;
– Diploma da Ordem do Mérito Dom Bosco,
no Grau de Grande-Cruz, concedido pelo
Tribunal Regional do Trabalho, 10ª Região, em
2-9-1997;
– Título de Cidadão de Feira de Santana
concedido pela Câmara Municipal de Feira de
Santana em 14-9-1998.
VI – Condecorações
– A Assembléia Estadual Constituinte
concede Placa de agradecimento pela sua
histórica
contribuição
à
nova
Carta
Constitucional da Bahia – 1989;
O jornal O Estado – Arman do Cha ves, con ferem o tro féu 13 de maio em agra de ci men to pela sua
con tri bu i ção – 9-5-1988;
Co men da Grão-Mestre da Ordem do Mé ri to da
Bahia, por decreto de 13 de dezembro de 1990,
con ce di da pelo Exce len tís si mo Go ver na dor do Estado da Ba hia em 13-12-1990.
– Placa da Associação dos Exe cu ti vos da Bahia, homenagem da Agefiba ao destaque executivo
de 1989 – 8-11-1989;
– Pla ca con ce di da pela Asso ci a ção Des por ti va
dos Comerciários, homenagem da diretoria pelo es tí mu lo e de di ca ção a essa as so ci a ção – 1989/1990;
– Pla ca pela re a li za ção do III Cam pe o na to Naci o nal do Sesc, em 24-11-1990;
– Esco lhi do Pa ra nin fo da tur ma do pri me i ro semestre de 1990 de Secretariado da Universidade
Ca tó li ca de Sal va dor – UCSAL – 8-6-1990;
– Placa de homenagem ao Patrono da turma
de 1990 da Faculdade de Ciências Econômicas do
Esta do da Ba hia – FACCEBA – 1990;
– Homenageado com Troféu pela Faculdade
de Ciên ci as Eco nô mi cas, ref. co me mo ra ção 30 anos
da Fac ce ba – 4-8-1990;
– Homenageado pela turma do primeiro se mes tre de 1991 do Insti tu to de Le tras da Uni ver si dade Ca tó li ca de Sal va dor – ago./1991.
– Placa concedida pela Federação dos Clubes
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de Regatas da Bahia, em 27-9-1992;
– Moção nº 1.125/92 da Assembléia Le gis la tiva do Esta do da Ba hia em es pe ci al pela sua de di cação, se ri e da de e li su ra à fren te da Di re to ria.
– Placa Creci 9ª Região, honra ao mérito em
1992/1993,
– Placa concedida pelo Grupo Fonte de Vida
em dez/1995, pela in ves ti du ra no TST;
– Placa Servidores do SESC/BA, em re co nhecimento pela forma democrática, íntegra e hu ma niza da na con du ção da en ti da de, dez/1996;
– Placa concedida pelo Sindicato dos Fe i rantes, pela participação no Pro je to D’Olho na Qu a li dade – 29-10-1997.
Salvador, 12 de março de 1999. – Nelson
Anto nio Da i ha.
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Há orado res ins cri tos.
Concedo a pa lavra ao Sr. Senador More i ra
Men des por vin te mi nu tos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, fa lar sobre
o potencial eco nô mi co e es tra té gi co da Ama zô nia é
desnecessário, face à enorme quantidade de ma teri al so bre o tema que cer ta men te deve re che ar grande par te dos ana is des ta Casa.
A te má ti ca do meio am bi en te tam bém tem sido
pauta obrigatória, desde a década passada, dos
grandes me ios de comunicação de massa e com
certeza já suscitou acalorados pro nunciamentos e
de ba tes nes te Par la men to.
No entanto, diante dos efeitos desastrosos à
economia da região pro mo vi dos por por ta ria, ins trução normativa e me dida pro visória, recentemente
editadas pelo Ibama, Mi nis té rio do Meio Ambi en te e
Go ver no Fe de ral, res pec ti va men te, ve jo-me for ça do,
em de fe sa dos in te res ses do povo do meu Esta do, a
retomar o assunto e cha mar a atenção das cons ciên ci as es cla re ci das do meu País para al guns pontos que considero importantes para a compreensão
des te com ple xo tema.
Como sempre ocorre todos os anos, exa tamente nesta épo ca em que se ini ci am os pre pa ra tivos para o plantio da próxima safra agrícola da re gião com as tradicionais queimadas, o anúncio do
aumento do índice de desmatamento na Amazônia –
verificado no ano passado, segundo levan ta men tos
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – re sul-
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tou em pro tes tos por par te de or ga nis mos am bi en talistas internacionais. Tais pro tes tos fo ram bas tan tes
para que o Iba ma de ter mi nas se a ime diata sus pensão de autorizações para desmatamento na região
e ordenasse uma devassa nas já concedidas por
meio da Portaria nº 16-N, de 17 de fevereiro de
1999, já revogada no dia 25 do mesmo mês. Em
com pen sa ção, Srs. Se na do res, o Mi nis té rio do Meio
Ambiente editou a Instrução Normativa nº 4/99, na
mesma data, basicamente com o mesmo conteúdo
da por ta ria re vo ga da do Iba ma, pro i bin do a aber tu ra
de novas áreas para a agricultura ou pecuária por
prazo que vai até 120 dias. E agora, por último, a
Me di da Pro vi só ria nº 1.736-34, de 11 de mar ço deste ano, proibiu o incremento da con ver são de áre as
florestais em áreas agrícolas na Região Norte e na
par te nor te da Re gião Cen tro-Oeste. Por fim, vol ta o
Iba ma, via me mo ran do ex pe di do a to das as suas repre sen ta ções na Re gião Nor te, sus pen den do as auto ri za ções para trans por te de pro du tos flo res ta is, as
co nhe ci das ATPFS, até que seja emi ti da nova ori enta ção pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te.
A propósito – nunca é demais lembrar, Sr.
Presidente –, a questão do desflorestamento na
Amazônia brasileira tem sido um dos argumentos
prediletos do ambientalismo internacional para
obstruir o desenvolvimento socioeconômico e o
conseqüente povoamento da região. Não se pode
negar que em alguns casos haja um genuíno
interesse em preservar o meio ambiente para as
gerações futuras, mas a maior parte das chamadas
organizações não-governamentais ambientalistas,
as tais ONGs, atuam interna e externamente em
defesa de interesses inconfessáveis dos que
querem reduzir a Amazônia à condição de santuário
ecológico intocável, habitado apenas por silvícolas
confinados em verdadeiros zoológicos humanos, as
reservas indígenas.
Assim procedem essas organizações, não
raras vezes – para não dizer a maioria das vezes -,
em absoluta sintonia e com a participação efetiva do
Governo brasileiro que, para manter as aparências e
atender às pressões internacionais, relega a
Amazônia, nela incluído o meu Estado, à condição
de quintal da República, esquecendo-se os
burocratas de plantão que lá habitam milhões de
brasileiros – ao contrário do que insinuou um
conhecido jornalista em entrevista à revista Veja,
nas páginas amarelas, quando afirmou que na
Amazônia só vivem índios e onças.
Na década de 80, o desflorestamento foi
exatamente o tema da campanha internacional
promovida pelos autodenominados “ambientalistas”
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para transformar o Brasil em predador mundial
número um do meio ambiente. Entre outras ações,
criou-se, em setembro de 1989, durante o Governo
José Sarney, a Brazil NetWork, cujo propósito
declarado
era
organizar
uma
federação
internacional de ONGs para supervisionar as
campanhas ambientalistas sobre a Amazônia.
A Brazil NetWork, com sede em Londres e
Washington, é in te gra da pela Oxfam, WWF, Gre enpeace, Survival International, Anistia Internacional,
além de ou tras, to das com mi li tân cia ati va no Bra sil.
No mesmo ano de sua fundação, essa instituição
pro mo veu a vi si ta de di ver sos lí de res in dí ge nas brasileiros à Europa e aos Estados Unidos para expor
os impactos am bientais dos projetos hidroelétricos
então pre vistos para a Amazônia brasileira. Dian te
de tal pressão e propaganda, o Governo brasileiro
acabou capitulando e criou o que re dundou no Mi nis té rio do Meio Ambi en te e todo o atu al con jun to de
re gu la men ta ções, ór gãos e ins ti tu i ções agre ga das.
Para favorecer aos interesses do capital in ternacional, defendidos com esmero e competência
por essas organizações que utilizam a questão am bi en tal como cor ti na de fu ma ça para con fun dir a opinião pública internacional, o Governo Federal vem
adotando me didas que atentam contra a dignidade
e a sobrevivência dos brasileiros que habitam a
Amazônia. É como se, a exemplo da Antártida, dos
oce a nos e do es pa ço ex te ri or, a Ama zô nia fos se um
absoluto vazio de se res hu ma nos, sem di re i to a desen vol vi men to e au to de ter mi na ção.
É pre ci so que se diga que na Ama zô nia es tão
localizadas algumas Unidades da Federação das
mais carentes, financeira e institucionalmente, que
pelas oportunidades de exploração do extrativismo
que ali remanescem, atraíram e con tinuam a atrair
cor ren tes mi gra tó ri as dis pos tas a sub sis tir em con dições ad ver sas.
Entre 1820 e 1920, a população da Amazônia
passou de 128 mil pessoas para cerca de 1,5 mi lhão. Hoje, vi vem nela mais de 15 mi lhões de ha bitantes. Com a aceleração das últimas décadas,
esse número cresceu em 115 vezes desde 1820,
enquanto a população brasileira aumentou 33 ve zes.
Porém, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
es ses mi lhões de bra si le i ros que lá ha bi tam, ao contrário do que se apregoa, no meu modo de ver, fo ram altamente competentes na preservação da
Ama zô nia, pois, nos 500 anos de des co bri men to do
Bra sil, ape nas 13,7% da área ama zô ni ca fo ram desmatados, proporção que no meu Estado não chega
a 21%, en quan to os ame ri ca nos, ape nas a tí tu lo de

200

ANAIS DO SENADO FEDERAL

exemplo, em 200 anos, liquidaram com mais de
80% das suas re ser vas flo res ta is.
Chamados e incentivados pelo Governo
Federal de então, só na década de 70, chegaram a
Rondônia aproximadamente 285 mil migrantes, com
destino principalmente à área rural do Estado. A
intensificação desse processo trouxe conseqüências
desastrosas para Rondônia, impossibilitando,
inclusive, o controle dos assentamentos. Por outro
lado, a aplicação de técnicas inadequadas à
pequena porcentagem de terras apropriadas ao
plantio (menos de 21%), a derrubada acelerada da
mata e as doenças tropicais geraram crises
sucessivas na produção, pequenas taxas médias de
produtividade e decepção entre os migrantes,
agravando as pressões sobre a natureza e as
populações indígenas.
Apesar desse quadro geral de dificuldades e
da redução substancial dos investimentos go ver namentais do Estado, a atividade primária prosperou
com notável vigor, notadamente a bovinocultura de
corte que con ta hoje com um rebanho superior a
cinco milhões de rezes, despontando ainda como o
ter ce i ro pro du tor na ci o nal de café, se gun do pro du tor
nacional de cacau, gerador de excedente de grãos,
especialmente fe i jão, mi lho e ar roz, além de pro duzir mais de 300 mi lhões de li tros de le i te por ano.
É imperioso frisar, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a con tribuição da indústria de base flo restal para a economia do Estado. Da dos do “Per fil
Eco nô mi co da FIERO/97" afir mam que 25% da ar recadação do ICMS do Estado tem origem no setor
madeireiro, proporcionando nada menos do que 30
mil empregos di retos e mais de 100 mil indiretos.
Essa in dús tria tem sido es tig ma ti za da como a grande vilã do processo desordenado de ocupação de
Rondônia e da Amazônia, quando, na verdade,
tem-se constituído num verdadeiro agente de de senvolvimento, aproveitando uma pequena par cela
do ma te ri al le nho so des per di ça do nas ati vi da des de
desmatamento e queimadas, algo em torno de 5%
ape nas do to tal do ma te ri al le nho so per di do.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, depois
dessa breve retrospectiva histórica, somente para
contextualizar as observações que pretendo fazer,
res ta-me lem brar que é con sen so, hoje, no Bra sil, a
necessidade de preservação dos recursos naturais
da Ama zô nia – em bo ra con si de re me lhor ade qua do
o termo conservação. Mas é necessário ressaltar
que as pressões excessivas para deixá-la intocada
poderão abrigar interesses que em nada se re la ci onam com o “bem-estar das fu tu ras ge ra ções”, tão di-
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fundido pelas ONGs. E que a utilização de suas ri quezas, em um processo de desenvolvimento sus tentável, em termos econômicos e ecológicos, deve
ser di ta da pe las con ve niên ci as e pos si bi li da des dos
Estados que a integram, no exercício de sua res pon sa bi li da de so be ra na.
E
que
as
atuais
organizações
não-governamentais am bi en ta lis tas de nos so País e
to das as or ga ni za ções in ter na ci o na is que apre go am
e defendem a “preservação dos recursos naturais
da Amazônia”, já que são especialmente pre o cu padas e interessadas no assunto, viabilizem a cria ção
de uma es pé cie de “im pos to in ter na ci o nal” com essa
fi na li da de, bem como a de su prir as ne ces si da des e
de man das dos que lá vi vem. Que se crie uma for ma
diferenciada, no âmbito do nosso Governo, de cál culo do FPE, de forma a privilegiar com mais re cursos os Esta dos que in te gram a Re gião Ama zô ni ca.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – Com
pra zer, ouço V. Exª.
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Acom panho o pro nun ci a men to de V. Exª aqui no Sena do
e, com cer te za, nós, que fa ze mos par te da Ban ca da
da Amazônia, estaremos sempre colocando as
ques tões re fe ren tes a essa área tão ma ra vi lho sa do
nos so País, que re pre sen ta mais de 50% do ter ri tório na ci o nal, com 20 mi lhões de ha bi tan tes. Devo dizer que, da nossa parte, talvez te nha mos que fa zer
uma res sal va no fato de que exis tem mu i tas or ga nizações da sociedade civil e instituições religiosas –
pos so aqui ci tar o caso do Cimi, Con se lho Indi ge nista Missionário, ligado à igreja católica – que gozam
da mais alta respeitabilidade. A minha observação,
por tan to, é no sen ti do de que não fa ça mos uma generalização, por que existem pessoas e en tidades
que, realmente, têm um compromisso sério com a
de fe sa da Ama zô nia, com suas po pu la ções tra di ci onais ou não e até mesmo com uma proposta di ferente do que seria o de senvolvimento econômico e
social da nossa Região. Quanto à ob servação que
V. Exª faz em ter mos de uma po lí ti ca com pen sa tó ria
para os Estados que tenham área de preservação
am bi en tal, tive a fe li ci da de de apre sen tar um pro je to
des sa na tu re za, instituindo um acréscimo no Fundo
de Participação dos Estados que tenham área de
preservação, seja de reservas in dígenas de pre servação permanente, seja de reservas extrativistas,
em que des ti na ría mos mais ou me nos 1,5% do conjun to das fi nan ças que com põem o Orça men to para
esse fundo. E assim, Estados como o de Roraima,
que me pa re ce ter a ma i or área de pre ser va ção am-
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biental, teria um adicional de até R$ 25 milhões no
seu Fun do de Par ti ci pa ção, que es ta mos cha man do
de FPE-Verde. No caso do meu Estado, que tem
um ter ço de área pre ser va da, che ga ria em tor no de
R$15 milhões. Acredito que essa contribuição, que
V. Exª está colocando, já está tramitando na Casa.
Esses recursos, portanto, se ri am para o in ves ti mento no desenvolvimento econômico e social da re gião, quando poderíamos disponibilizar novas tec nologias. A Embrapa do Acre, por exemplo, já tem
técnica para dobrar o nosso rebanho sem precisar
derrubar mais nenhuma árvore. Ou seja, podemos
do brar o nú me ro de ca be ças de gado de um mi lhão
para dois mi lhões sem der ru bar mos uma ár vo re. No
entanto, os fazendeiros pre cisam de recursos para
utilizarem essa técnica. Também estamos com a
proposta da implementação dos sistemas agro florestais, combinando esses sistemas com a agro indús tria, que é o pro gra ma do Go ver na dor Jor ge Vi ana. Com essa proposta, poderíamos beneficiar os
projetos de co lo ni za ção e os as sen ta men tos ex tra tivis tas. O cer to é que te ría mos uma nova va riá vel de
desenvolvimento e contaríamos com re cur sos adi cio na is es pe cí fi cos para es ses in ves ti men tos, em que
estariam contempladas as preocupações de V. Exª
de não engessar o crescimento econômico, fazer a
preservação do meio am bi en te e, ao mes mo tem po,
darmos respostas aos problemas sociais que en fren ta mos na Ama zô nia, até pela au sên cia do Po der
Pú bli co na área de sa ú de, edu ca ção, in fra-estrutura
e todo o rosário que são as questões da Amazônia,
que V. Exª mu i to bem co nhe ce. O pro je to está tra mitan do – não sei se o Re la tor da ma té ria é o Se na dor
Osmar Dias – e é uma iniciativa no sen ti do de contemplar essa reivindicação dos Governos que creio
ser justa, porém, os recursos devem ser investidos
com a preocupação de que os projetos sejam sus tentados. Acredito que a classe em presarial da
Ama zô nia, a cada dia que pas sa, tem a cons ciên cia
de que seus projetos, suas propostas devem con templar essa questão. Por dois anos seguidos, a
Câmara de Co mér cio Exte ri or da Itália pede que eu
indique três em pre sá ri os que te nham três re qui si tos
para fazer uma exposição naquele país, pois eles
teriam, di gamos assim, mercado para os seus pro dutos. Os três pré-requisitos seriam: qualidade am bi en tal, vo lu me de pro du ção e a qua li da de fi tos sa nitária dos seus produtos. Quando encontra-se um,
não se encontra ou tro; às ve zes, en con tram-se dois
e não se en con tra o ter ce i ro. Então, fica di fí cil, mas
tenho absoluta certeza de que nós, na Amazônia,
poderemos nos capacitar para fazermos aquilo que
nin guém pode fa zer: co lo car para o mer ca do, prin cipalmente externo, os nossos pro dutos, viabilizando
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a nossa eco no mia e o nos so povo a par tir da nos sa
autonomia e, assim, assegurando a nos sa so be rania so bre um ter ri tó rio tão rico, tão im por tan te, mas,
infelizmente, tão esquecido pelo Governo Fe deral.
Mu i to obri ga da.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Agradeço a V.Exª o aparte. Estamos falando a
mesma língua, embora usando adjetivos diferentes.
Ainda me referindo ao aparte de V. Exª, quero dizer
que, quando me reporto às ONGs, evidentemente,
excluo essas que têm prestado um efetivo e grande
serviço à nossa Amazônia, entre as quais a que
bem lembrou V. Exª. O meu alerta é para que a
Amazônia deixe de ser um instrumento de troca;
como tem acontecido em ocasiões em que, diante
de qualquer interesse internacional, qualquer
palavra mais alta do FMI, por exemplo,
apresenta-se, em primeiro lugar, a Amazônia, para
se discutir o assunto e já com regras, regulamentos
e portarias, dificultando a vida de quem lá vive. Esse
é o meu alerta!
Agradeço a V.Exª o aparte que me deixou
muito satisfeito.
Em que se pese os problemas de concepção
do modelo de ocupação de seu território, o Estado
de Ron dô nia tem-se es for ça do para cor ri gir os er ros
do pas sa do, pro cu ran do pro du zir me lhor, a me no res
cus tos, uti li zan do ma te ri a is ade qua dos, mi ni mi zan do
o impacto am biental de sua atividade pro dutiva.
Como em ou tros cam pos de ati vi da de, po rém, os resul ta dos de pen dem aqui de re cur sos hu ma nos, materiais e, sobretudo, financeiros, colocados à dis posi ção do Esta do.
Para exem pli fi car, Ron dô nia ou sou pro mo ver o
reordenamento do seu território, ainda tem pes ti vamente, através da implantação pi oneira do Zo ne amento Sócio-econômico e Ecológico (Lei Com plementar nº 52/91), num ges to de an te ci pa ção às exigên ci as do Go ver no Fe de ral e da opi nião pú bli ca internacional, não somente nos aspectos mais di re tamente ligados ao meio ambiente e à qualidade dos
pro du tos, mas tam bém no que con cer ne às ten dênci as da eco no mia mun di al.
A segunda aproximação do zoneamento en contra-se em revisão final para publicação, fruto de
estudo criterioso de seus recursos naturais, com
análise de potencialidades e vulnerabilidades que
permitem, no conjunto, avaliar de forma equilibrada
as aptidões das diferentes regiões de Rondônia, in fe rin do so bre a ca pa ci da de do meio em su por tar os
mais di ver sos ní ve is de ação an tró pi ca.
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O mencionado zoneamento contextualiza uma
tendência de mudança de comportamentos em que
várias medidas surgem como sua expressão
material, tais como: o esforço compreendido pelo
setor de indústria de base florestal na promoção do
reflorestamento (lembrando que as estimativas do
Ibama apontam para um plantio de trinta milhões de
árvores de essências florestais nativas e exóticas).
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Moreira Mendes, V. Exª, evidentemente,
pode conceder o aparte, se desejar; apenas desejo
dar conhecimento de que seu tempo já está
esgotado em mais de um minuto.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Peço a compreensão da Presidência para que
possa concluir o meu pronunciamento e ouvir o
aparte do ilustre Senador Gilberto Mestrinho.
O Sr. Gilberto Mes tri nho (PMDB – AM) – É
motivo de alegria, como ho mem da Ama zô nia, es tar
nes ta Casa onde os re pre sen tan tes da Re gião buscam discutir seus problemas no sentido de en contrar ca mi nhos para o de sen vol vi men to. Esses ca minhos, às vezes, parecem divergir. Mas a verdade é
que o caminho de um ponto a outro nem sempre é
uma reta. Uns dão volta. O im por tan te é que seja o
mais fácil e o mais seguro. O que acontece com a
Amazônia exatamente é essa in fluência nociva es palhada no mundo e na região, a forma como o
mun do en ca ra a Ama zô nia. Ain da hoje me te le fo navam de Nova Jersey uns es tu dan tes da high school dizendo que lá na escola seus colegas fa lam na
“nos sa Ama zô nia” – mas a Ama zô nia não é de les é
nos sa. Re co nhe ço que há ONGs se ri ís si mas, até românticas, mas a maioria é subsidiadas com re cursos externos para engessar a Amazônia. A mai or
de las in flui efe ti va men te nas de ci sões na ci o na is e é
uma hipocrisia. Lembro-me de uma conversa que
tive com o Prín ci pe Char les, em que a pri me i ra co isa que ele perguntou foi por que nós não tínhamos
um gran de par que ma de re i ro no Ama zo nas. E ele é
Pre si den te da ma i or ONG que in flui na po lí ti ca bra sileira contra a Amazônia. E eu respondi: “Por causa
de vo cês. Vo cês não de i xam, vo cês têm in te res ses.”
Porque ele é o pano de fundo dessa organização.
Ela é mantida por outros interesses e conheço to dos. Considero mu i to boa a idéia da no bre Se na dora Ma ri na Sil va de com pen sar essa mal da de que se
faz con tra a Ama zô nia, em que se de mar cam áre as
para qual quer fi na li da de, sem ne nhu ma con sul ta às
próprias populações. Há, por exemplo, o município
de Pa u i ni, no Ama zo nas, em que 95% da po pu la ção
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foi ex pul sa de ter ras onde vi vi am se cu lar men te para
dar lu gar a um par que na ci o nal e es sas pes so as saí ram com a rou pa do cor po, sem di re i to a vol tar. Isso
dói. Por tan to, Se na dor Mo re i ra Men des, pa ra béns e
conte conosco nessa luta, que não é minha, não é
sua, não é da Se na do ra Ma ri na, mas de to dos, para
encontrarmos um modelo ideal em que a nossa
Ama zô nia não ve nha a ser dos ou tros. Mu i to obri gado.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) –
Agradeço a V.Exª o aparte, que muito engrandece o
meu pronunciamento. E continuo, Sr. Presidente,
com a aquiescência de V. Exª, para concluir o meu
discurso.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nobre
Senador, peço apenas a V. Exª que abrevie o seu
pronunciamento, porque o seu tempo está
ultrapassado em quase seis minutos.
O SR. MOREIRA MENDES (PFL – RO) – O
que sugerimos é que, antes de atendermos aos
interesses nem sempre bem claros daquelas
entidades que se proliferam no cenário nacional e
internacional, com flagrantes ingerências em
assuntos que deveriam ser encaminhados, tendo
em vista tão-somente os interesses nacionais e o
bem-estar do povo brasileiro, o Poder Público leve
em consideração os estudos promovidos pelas
Unidades da Federação, como no caso em tela.
O zo ne a men to so ci o e co nô mi co e eco ló gi co do
meu Estado teve sua concepção espelhada nas di re tri zes tra ça das pela Se cre ta ria de Assun tos Estratégicos da Presidência da Re pú bli ca e se quer foi levado em conta quando da elaboração das tais por tarias, medidas provisórias e instrução normativa,
que conflitam com seus ditames ao limitar, por
exem plo, a ex plo ra ção flo res tal em áre as des ti na das
à con ver são para uso al ter na ti vo do solo.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, não exis te eco nomia no mundo que não esteja pautada na ex plo ração dos re cur sos na tu ra is. Cer ta men te cabe ao Governo, me diante adequado planejamento e ge ren ciamento am biental, minimizar os impactos negativos
resultantes da atividade econômica. Esta ação do
Po der Pú bli co, ge ral men te tra du zi da pela fi xa ção de
normas e regulamentos, por si só já implica ele vação de custos sobre a própria estrutura da pro dução.
Pelas pe cu li a ri da des da eco no mia re gi o nal, os
efeitos da Medida Provisória nº 1.736-34, de
11.03.99, da Instrução Nor ma ti va nº 4, de 25.02.99,
do Ministério do Meio Ambiente, e a suspensão da
ATPF – Autorização de Transporte de Produto Flo restal pelo Ibama –, somados ao quadro recessivo
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geral da Nação, que apresenta forte retração no
mercado interno de vários bens e serviços, queda
do poder aquisitivo, desestímulo aos novos in ves timen tos e al tas ta xas de ju ros, aca ba rão por en gessar a atividade pecuária, agrícola e in dus tri al ron doni en se, com a ine vi tá vel ge ra ção de mi lha res de desempregados, so bretudo no setor ma deireiro, que
se constitui em um terço da economia do nosso
Estado.
Rondônia, pelo exemplo que deu, com a
implantação do zoneamento socioeconômico e
ecológico, merecia ser premiada pelo seu
pioneirismo e não penalizada, como vem sendo.
Por isso tudo, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nado res, é que su gi ro a ou tor ga do Prê mio “Ambi en talista do Século” para todos os habitantes daquela
vasta região amazônica, que con se gui ram, nos 500
anos da descoberta do Brasil, manter intactos mais
de 87% de sua área de florestas, ao contrário dos
ambientalistas internacionais, que destruíram suas
reservas e agora se julgam no direito de nos impor
re gras e li mi tes quan to ao uso e des ti na ção da qui lo
que, so be ra na men te, per ten ce ao povo bra si le i ro.
Fi na li zan do, Srªs e Srs. Se na do res, ape lo à direção do Ministério do Meio Ambiente e ao Ibama
para que seja revista a re vogação dos seus atos,
que estão prejudicando sobremaneira as atividades
produtivas do meu Estado e da queles bra sileiros
que lá vi vem.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a palavra ao Senador José Eduardo Dutra, por
permuta com o Senador Lúcio Alcântara, por vinte
minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, venho à tribuna hoje para tecer al guns comentários
so bre um fato que vem sen do no ti ci a do pela im prensa e que, naturalmente, tem muito a ver com esta
Casa: a CPI do Ju di ciá rio.
Sei que es tou cor ren do al guns ris cos, pela forma como esse assunto está sendo conduzido, que
pode aca bar de sa guan do em uma si tu a ção em que
qual quer voz que se le van te para apon tar um se não
à CPI do Judiciário, para fazer uma ponderação,
para fazer uma crítica, poderá, automaticamente,
ser classificada como sendo a voz de alguém que
não quer apurar as notícias alarmantes de cor rupção ou como a de alguém que não está interessado
em con tribuir para o aperfeiçoamento das ins ti tu ições. Se essa voz for de um mem bro da Opo si ção,
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que sempre envia requerimentos de solicitação de
CPIs, muito provavelmente será mais fácil clas si ficá-la nes se ín dex.
Mas de ci di cor rer esse ris co, sem fal sa mo déstia, com a au to ri da de de ter sido o pri me i ro Se na dor
des ta Casa que, na Co mis são de Cons ti tu i ção, Justiça e Ci da da nia, quan do da votação da reforma da
Previdência, se le van tou con tra o tra ta men to pri vi legi a do dado aos ju í zes em re la ção aos de ma is ser vidores públicos. Em debate no plenário da Casa, in clusive, eu contestava a vi são da que les que, com a
simples retirada dos privilégios dos juízes, en ten diam que estava havendo um ataque ao Po der Ju diciário, confundindo atribuições de poder com ques tões corporativas.
Vou correr esse risco com a autoridade de
quem, desde 1995, em todas as sabatinas na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia de candidatos a ministros classistas, sem pre se absteve,
por en ten der que o ins ti tu to do juiz clas sis ta já de veria ter sido abo li do há mu i to tem po. Vou cor rer esse
ris co como mem bro de um Par ti do que, por in ter médio de seus membros, de seus parlamentares, tem
re a fir ma do que o Po der Ju di ciá rio é, sem dú vi da alguma, o Poder menos transparente da República;
que é ne ces sá ria a sua re for ma, que é ne ces sá ria a
instituição do controle externo do Judiciário, não
para con tro lar as de ci sões dos ju í zes, mas para garantir trans pa rên cia às ações ad mi nis tra ti vas do Poder Ju di ciá rio.
É para isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se nadores, que venho à tribuna, também representando
um Partido que, desde a Constituinte, contestava o
poder nor mativo da Justiça do Trabalho e quer tra ba lhar no sen ti do de re ti rá-lo.
To das es sas con si de ra ções têm que ser in se ridas em um de ter mi na do con tex to. Uma co i sa é discutirmos a re forma do Judiciário; outra é termos vi sões diferenciadas sobre a continuidade ou não da
Justiça do Tra ba lho, do TST ou de qual quer tri bu nal
exis ten te na nos sa Cons ti tu i ção. Par ti cu lar men te, tenho dito diversas vezes que defendo uma profunda
reforma na Justiça do Trabalho, que poderá in clu sive con clu ir pela inu ti li da de de uma ins tân cia su pe rior como o TST, o que acon te ce em ou tros pa í ses.
Mas, Sr. Presidente, antes de entrar es pe ci ficamente na discussão da CPI do Judiciário, não
pos so de i xar de fa zer al gu mas con si de ra ções so bre
o clima que se está formando em torno dela. Que ro
registrar que citarei declarações e posições do Pre sidente do Senado – que, antes de ser Presidente
do Senado, é meu Colega Senador. Quero registrar
tam bém que, como te nho fe i to em to das as ocasiões
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em que vou fazer referência a algum Co le ga Se nador, fiz questão de avisá-lo com antecedência que
iria fa zer este pro nun ci a men to.
Sr. Presidente, independentemente de saber
se o TST será útil ou não no futuro, o fato é que ele
existe, está na Constituição.
No art. 114, § 2º, está explícita e expressa
uma das atribuições do TST:
Art. 114. ...............................................
§ 2º Recusando-se qualquer das
partes à negociação ou à arbitragem, é
facultado aos respectivos sindicatos ajuizar
dissídio coletivo, podendo a Justiça do
Trabalho estabelecer normas e condições,
respeitadas as disposições convencionais e
legais mínimas de proteção ao trabalho.
Ou seja, o poder normativo da Justiça do
Trabalho e do TST, em toda a sua plenitude, existe
e está na Constituição. Por isso, considero absurda
a manchete da Folha de S.Paulo , que também está
em todos os jornais e que vimos na televisão: “ACM
diz que TST acabará mais cedo se der indexação.”
E, mais adiante, a matéria:
Antonio Carlos Magalhães disse que
se o TST decidir pela indexação salarial,
prejudicando o Governo, ele dá uma
demonstração de que é inútil mesmo e tem
que acabar. Vai acabar mais cedo se fizer
isso.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com
toda sinceridade, se isso acontecesse nos Estados
Unidos ou num outro país, seria um escândalo: o
Presidente de um Poder julgando a utilidade ou não
de um órgão de outro Poder, em função de um juízo
de valor que ele faz sobre se esse órgão está
ajudando ou prejudicando o Governo. Isso, para
mim, tem um nome, Sr. Presidente: coação ou
tentativa de coação.
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Deixe-me apenas concluir, Senador.
Qual seria a interpretação que se faria se, por
acaso, o Presidente do Supremo Tribunal Federal
ou um Ministro de algum Tribunal dissesse: “Se o
Congresso não aprovar logo o teto de R$12,5 mil, o
Tribunal vai promover perseguições aos processos
dos Senadores e dos Deputados Federais”? Se isso
acontecesse, com certeza as vozes desta Casa se
somariam no entendimento de que tal manifestação
de um membro do Poder Judiciário significaria uma
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coação. É dessa forma que entendo a declaração
feita pelo Presidente do Senado, Senador Antonio
Carlos Magalhães.
Reconheço que S. Exª tem todo o direito,
assim como eu ou qualquer outro, de fazer um juízo
de valor sobre a existência ou não do TST, mas o
fato é que ele existe e, dentro de suas atribuições e
de acordo com o poder normativo da Justiça do
Trabalho – contra a qual, particularmente, sou
contra, assim como o PT, mas que está na
Constituição –, poderá concluir, se for o caso, por
reposição salarial.
Concedo, com prazer, o aparte ao Senador
Antonio Carlos Magalhães.
O Sr. Antonio Carlos Ma galhães (PFL – BA)
– V. Exª usa um tal tom de exaltação que pare ce
que não está em causa um assunto que deve ser
examinado com serenidade. Devo dizer a V. Exª
que, assistindo, no meu gabinete, ao início do seu
dis cur so, eu subs cre ve ria tudo o que dis se e V. Exª,
provavelmente, vai subscrever tudo o que desejo,
que não é outra co i sa se não o exa me e as pro postas – não só em relação ao Tribunal Superior do
Trabalho, como a qualquer outro Tribunal – que fa çam com que a agilidade dos processos se ve ri fique, que o povo con si ga a jus ti ça que não tem, que
não se façam obras suntuosas, extraordinárias e,
so bre tu do, com corrupção, como no caso concreto
da Justiça do Trabalho em São Paulo, cujos do cumen tos apre sen ta rei a V. Exª. Não te nho ilu são al guma de di zer que aqui lo que V. Exª cha ma de co a ção
não o é; é uma opi nião como a que V. Exª está dando ago ra. Sou o Pre si den te do Se na do, mas não de ixo de ser Se na dor e, mais do que isso, um re pre sentante de um povo que está sofrido e que deseja que
o Le gis la ti vo e o pró prio Exe cu ti vo to mem pro vi dên cias para me lho rar o Po der Ju di ciá rio do País. Não haverá nenhum interesse em fingir o contrário. V. Exª
pre ci sa co nhe cer, e co nhe ce rá no tem po que de se jar
– até ago ra, se qui ser, em meu ga bi ne te –, as de núncias que estou fazendo, com provas evidentes, con cretas, insofismáveis. Mem bros da Opo si ção, in clu sive, querem fazer uma CPI Mista, da qual também a
Câmara dos Deputados participe, daí por que não
vejo ra zão para a exal ta ção de V. Exª, a não ser que
se tenha aborrecido por eu ter tratado a ma téria an tes de V. Exª. Embo ra V. Exª te nha dito que dela tratou an tes, na Co mis são, se pro cu rar nos Ana is des ta
Casa quem primeiro falou sobre o Poder Judiciário,
com os apla u sos ge ra is do Ple ná rio, vai ver que foi o
seu Co le ga. Seja como for, o que de se jo é en con trar
um ca mi nho que seja tam bém o seu, do seu Par ti do,
do Senado, para atingirmos o objetivo co mum de
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melhorar a Justiça. Por isso, também louvo a sua
presença na tribuna, contanto que cheguemos, ao
fi nal, a um pon to de vis ta co mum para me lho rar mos
o Ju di ciá rio no Bra sil.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB – RO) –
Permite-me V. Exª um aparte, nobre Senador José
Eduardo Dutra?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concederei já, Senador Ernandes Amorim.
Nobre Senador Antonio Carlos Magalhães,
quero registrar que a exaltação é uma qualidade ou
um defeito comum a nós dois. Ao comparar uma
simples opinião minha com a opinião de V. Exª, V. Exª
está sendo extremamente modesto, pois sabe muito
bem que a opinião de V. Exª é muito mais que uma
simples opinião.
Srªs e Srs. Senadores, concedi o aparte ao
Senador Antonio Carlos Magalhães, porque o citei
nominalmente, mas gostaria de concluir meu
raciocínio, porque ainda não entrei na questão
específica da CPI. Em relação a ela quero dizer que
meu questionamento, ao contrário da afirmação –
que nunca fiz – publicada por um jornal, não está
embasado no art. 146 do Regimento Interno, que
diz:
Art. 146. Não se admitirá comissão
parlamentar de inquérito sobre matérias
pertinentes:
I – à Câmara dos Deputados;
II – às atribuições do Poder Judiciário;
III – aos Estados.
Não se trata dessa questão, porque se a CPI
for instalada, e acredito que o será, tratará de
questões administrativas do Poder Judiciário e não
de suas atribuições inerentes de julgar.
Não conheço o re querimento que será apre sentado pelo Senador Antonio Carlos Ma galhães,
por tan to vou ori en tar meu pro nun ci a men to pelo que
está sen do pu bli ca do nos jor na is: uma CPI do Po der
Ju di ciá rio.
A própria Constituição, ao estabelecer as re gras para a CPI, diz que ela é criada para apurar
fato determinado. Com cer te za, exis tem vá ri os fa tos
que apontam para corrupção no Po der Judiciário,
como também no Poder Executivo e no Poder Le gislativo. Te nho certeza, também – e neste ponto
con cor do com o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
–, de que o Poder Judiciário não é bem visto pela
população, como, aliás, também não o é o Poder
Legislativo. Mas, mesmo que se listasse uma série
de fatos determinados – nepotismo em tal ou qual
tribunal, corrupção em tal ou qual tribunal –, isso
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não garantiria a constitucionalidade de um re que rimen to que con clu ís se pela cri a ção de uma CPI para
investigar o Poder Judiciário. Ela poderá in vestigar,
especificamente, aque les fa tos que fo rem ob je to do
re que ri men to.
Do contrário, significaria di zer que se ti vés semos instalado, por exem plo, a CPI do Gram po para
apu rar as re la ções do BNDES com em pre sas pri vadas no processo de privatização, poderíamos nela
incluir, também, denúncias de irregularidades nos
Ministérios da Saúde, do Trabalho ou da Fazenda,
já que todos fa zem par te do Po der Exe cu ti vo. Daí a
minha discordância de um requerimento que trate
de CPI para investigar o Poder Judiciário – até por que, volto a in sistir, a Constituição fala em “apu ração de fato de ter mi na do”.
Penso que seria mu ito difícil que, em qua isquer circunstâncias, esta ou qualquer outra Casa
apro vas se uma CPI que in clu ís se no re que ri men to a
apu ra ção, ao mes mo tem po, de gram po, de ir re gu laridades no Ministério da Saú de ou no Ministério do
Tra ba lho ou em to dos os Mi nis té ri os, por que são necessários fa tos determinados, e cada um deles po derá, por si só, re que rer a im plan ta ção de uma CPI.
Esta é a minha visão sobre a importância de uma
CPI, principalmente nesse pro cesso de for ta le cimen to do Po der Le gis la ti vo.
Te nho cer te za de que essa CPI vai ser ins ta lada, não tenho dúvida disso, até porque, na nossa
democracia e no Congresso Nacional, cada vez
mais, vale aquele ditado popular: “Manda quem
pode, obedece quem tem juízo”. No meu en ten dimen to, en tre tan to, está havendo uma in ver são pe rigo sa, uma in ver são ab so lu ta do con ce i to de CPI.
O Constituinte de 1988, ao estabelecer, na
Constituição, que uma CPI é convocada para apurar
fatos determinados mediante requerimento de um
terço dos membros de cada Casa, ao contrário do
que, por exemplo, consta de alguns regimentos de
Câmaras de Vereadores – que o requerimento da
CPI tem que ser aprovado por maioria –, quis
escrever que a CPI é principalmente uma garantia
das minorias. No entanto, no Congresso Nacional,
particularmente no Senado, esse processo se
inverteu. Quantas CPIs, com fatos muito bem
determinados, esta Casa não se dispôs a instalar?
Em 1995, o Senador Pedro Simon apresentou
um re que ri men to para ins ta la ção da CPI dos Cor ruptores, recomendada na conclusão da CPI do Orça mento. Conseguiu as assinaturas. A CPI foi criada.
No entanto, o PSDB e o PFL não indicaram seus
membros, o que fez que a CPI não fosse instalada
em 1995. Em 1996, o Senador Pedro Simon apre -
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sen tou um re que ri men to de de sar qui va men to des sa
CPI. Ela foi desarquivada. Mas continuou existindo
apenas no Diário do Senado, porque o PSDB e o
PFL não in di ca ram os mem bros da CPI, cri a da para
investigar fatos determinados e, principalmente,
para con ti nu ar um tra ba lho que ha via sido fe i to pelo
Con gres so an te ri or.
O
Plenário
desta
Casa
deliberou
favoravelmente, por maioria, ao arquivamento da
CPI de iniciativa do Senador Antonio Carlos
Valadares destinada a investigar as relações do
Banco Central com instituições financeiras; havia
fatos determinados, que iam de vazamento de
informações à Pasta Rosa. No entanto, a CPI foi
arquivada, sob a alegação de que não havia fato
determinado.
Esta Casa, assim como a Câmara, através da
ação da Maioria, não possibilitou que fosse ins ta lada uma CPI para apu rar um fato mu i to bem de ter minado: a compra de votos na aprovação da emenda
à reeleição. O mesmo aconteceu com a CPI que o
Senador Eduardo Suplicy tentou criar para apurar
um fato tam bém determinado, que eram as gra vações do BNDES e a suspeita de re la ção in ces tu o sa
e pro mís cua entre Banco Central, BNDES e bancos
privados.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, esta é a
si tu a ção a que che ga mos. A CPI – co mis são par lamentar de in qué ri to –, que é prin ci pal men te um instrumento de garantia das minorias, é per ma nen temente su fo ca da pela ma i o ria. E a CPI, quan do in teres sa, pas sa a ser ins tru men to des sas mes mas ma iorias.
Como disse anteriormente – vou concluir o
pronunciamento para ouvir os apartes –, tenho cer te za de que a CPI vai ser ins ta la da. Os mem bros do
Bloco da Oposição vão fazer par te dela. Vamos
exercer nossas atribuições e vamos trabalhar para
que a CPI não vire ape nas ins tru men to para com bater esse ou aque le Po der, mas que, re al men te, contribua para aprofundar o processo de de mo cra ti zação e de aperfeiçoamento das instituições, embo ra
eu en ten da que, se a ques tão a ser dis cu ti da é a refor ma do Ju di ciá rio, é a ex tin ção do TST, do STM ou
de qualquer outro Tribunal, o instrumento corre to
para isso, como foi feito em várias outras ocasiões
nesta Casa, é uma comissão especial criada para
de ba ter o tema – co mis são, in clu si ve, que já é ob jeto de re que ri men to da Se na do ra He lo i sa He le na.
Para con clu ir, exis te um ou tro as pec to que não
está sendo dito: é verdade que existem várias de núncias – possivelmente fatos – de corrupção no
Poder Judiciário. Mas posso afirmar, sem medo de
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errar, que grande par te des sas de nún ci as es tão relacionadas com os Judiciários estaduais, que não
poderão ser objeto de investigação da Comissão
Parlamentar de Inquérito do Se nado Federal, mes mo que queiramos e mesmo que ela venha a ser
instalada.
Sr. Presidente, creio que o meu tempo não
acabou. Vou, portanto, conceder o aparte ao
Senador Ernandes Amorim.
O Sr. Ernandes Amo rim (PPB – RO) – Nobre
Senador José Edu ar do Du tra, fico sa tis fe i to quan do,
nes ta Casa, ouço fa la rem de algo que há três anos
can sei de de nun ci ar: a cor rup ção na Jus ti ça do Trabalho. Ela constrói prédios suntuosos. Em Ron dônia, por exemplo, gastou-se mais de três mil reais
por metro quadrado em uma obra. Eu denunciei
isso, o tem po pas sou, e ago ra ouço vo zes im por tantes, as do Senador Antonio Carlos Magalhães e de
V. Exª, pro pon do a cri a ção de uma CPI, à qual se rei
favorável. Em Recife, onde estive recentemente,
pude ve ri fi car que o Ju di ciá rio está cons tru in do uma
obra suntuosa, e a alguns me tros desta Casa também vemos obras caríssimas sendo construídas. E
o Brasil necessita de outros investimentos. Está na
hora de apurar, de questionar e de exa minar por
que exis te a Jus ti ça do Tra ba lho no Bra sil, uma vez
que em quase nenhum outro país ela existe, ainda
mais com o seu custo. Considero correto o exame
dessa situação e que se busquem caminhos al ternativos, até mesmo, quem sabe, a sua inclusão na
própria Justiça Comum, economizando-se, com
isso, mais de R$200 mi lhões por ano.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – Senador José Eduardo Dutra,
que ro in for mar a V. Exª que a Mesa tem cons ciên cia
de que se trata de um assunto oportuno, que está
chamando a atenção da opinião pública. Portanto,
evidentemente, a Casa de se ja ou vir a ma ni fes ta ção
de V. Exª e dos de ma is Se na do res. O orador que o
antecedeu ul trapassou o seu tempo em apro xi madamente 10 minutos. De maneira que V. Exª tem
esse tem po para ou vir os de ma is apar tes e con clu ir
o seu pro nun ci a men to.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Obri ga do, Sr. Pre si den te.
Para economia de tempo, ouvirei todos os
apar tes para de po is fa zer os co men tá ri os.
A Srª Heloisa He le na (Bloco/PT – AL) – Per mi te-me V. Exª um apar te, no bre Se na dor José Eduar do Du tra?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
AL) – Ouço, com pra zer, o apar te da no bre Se na dora He lo i sa He le na.
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A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se nador José Eduardo Dutra, parabenizo V. Exª pela
possibilidade que dá a esta Casa de iniciar o de bate. Eu não te nho dú vi da de que mu i tas crí ti cas fe i tas
ao Po der Ju di ciá rio são ex tre ma men te per ti nen tes e
não são de pro pri e da de de ne nhu ma per so na li da de
po lí ti ca, são crí ti cas fun da men ta das pela so ci e da de.
Dentro da pró pria Jus ti ça, in clu si ve, há ma gis tra dos
que fazem essa autocrítica. Exatamente por isso,
apresentamos à Comissão a po si ção do nos so Partido em relação à Justiça do Trabalho, aos Juízes
Clas sis tas e à vo ra ci da de com que – in clu si ve, isso
é motivação de projeto nosso – o Judiciário, nos
Estados, muitas vezes compromete e desrespeita a
autonomia do próprio Poder Executivo. Porém, é
mu i to im por tan te esse de ba te. Per gun to-me por que
esse debate está acontecendo justamente agora.
Se nós, enquanto Senadores, queremos ajudar o
povo sofrido do nosso Brasil, por que não cum primos com nossas prerrogativas constitucionais? Se
queremos ajudar o povo sofrido do Brasil, podemos
fazer o debate da reforma do Poder Judiciário e do
controle social. Mas, como temos que discutir a
fome, a miséria, o desemprego, a destruição com pleta dos parques produtivos nacionais, não fa zemos isso, não legislamos – quem legisla é o Pre sidente da República, o Senador virtual –, não fis ca lizamos – é por isso que o FMI faz o que quer no
Brasil –, não cumprimos a Constituição, no sentido
de de fi nir so bre tra ta dos que desres pe i tam e aca bam
com a Nação brasileira. Portanto, não legislamos, não
fiscalizamos, não cumprimos com a nossa função
constitucional. Pergunto-me: te mos prer ro ga ti va de fazer a crítica? Sim, temos. Infe liz men te, te mos que di zer à sociedade que não temos autoridade para fa zê-lo, por que não es ta mos cum prin do com as nos sas
prerrogativas constitucionais. Queremos fazer tudo
isso no bojo de to das as re for mas. Qu e re mos com bater o sofrimento da população. Va mos discutir o de sem pre go.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Faz soar
a cam pa i nha.)
A Srª Heloísa He le na (Bloco/PT – AL) – Meu
querido Presidente nor destino, entendo a si tuação
de li ca da de V. Exª na Pre si dên cia dos tra ba lhos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Re almen te, Se na do ra.
A Srª Heloísa He le na (Bloco/PT – AL) – Por tanto, que ro parabenizar V. Exª. Da mesma forma
que V. Exª, senti-me desrespeitada, não como Se na do ra, por que pen so que todo Se na dor tem prer rogativas – e a única respeitável é a de emitir po sições –, mas como cidadã brasileira, diante da ob -
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servação pública, que V. Exª inclusive citou, fei ta
pelo Presidente desta Casa, ameaçando a Justi ça
do Trabalho com a sua extinção, relacionando-a à
questão da indenização. Portanto, parabenizo V.
Exª.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Con cede-me V. Exª um apar te?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte a V. Exª, Senador Gilvam
Borges.
O Sr. Antonio Carlos Ma galhães (PFL – BA)
– Estou na fila, Exce lên cia.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – V. Exª será o úl ti mo.
O Sr. Gilvam Borges (PMDB – AP) – Nobre
Senador José Eduardo Dutra, é preciso uma cons ciên cia his tó ri ca para com pre en der mos, como a própria Senadora Heloisa Helena há pouco disse, a ra zão pela qual esse debate so bre a gravidade do
pro ble ma do Ju di ciá rio che gou hoje. Isso vem ocorrendo há muito tempo. Os degredados, os negros,
os ín di os, essa mis ci ge na ção que co me çou a for mar
os pi la res da Na ção bra si le i ra sem pre teve em seus
homens pú bli cos, des cen den tes de toda essa mis cigenação, as discussões, a bus ca de alternativas.
Sem sombra de dúvida, há uma necessidade pre men te. O pró prio Pre si den te des ta Casa foi apla u dido quando, em sua ma ni fes ta ção, di zia da ne ces sida de da re for ma do Po der Ju di ciá rio; da mes ma forma que há necessidade das amplas reformas que
es tão sen do im ple men ta das no País, em es pe ci al a
reforma política. O Con gresso Nacional, como fórum de debate, realmente tem levado essa pre o cupação. Honra-me, sim, ter o Pre si den te des ta Casa
dando uma declaração corajosa, determinada, con vic ta, numa po si ção im por tan te de re for mas no nosso País, dizendo ao Tribunal Superior do Traba lho
que o Congresso está atento para discutir as re formas. Por tan to, Se nador José Edu ar do Du tra, é opor tuna, sim, a pre sen çade V. Exª. No en tan to, a ve e mência de V. Exª não pode che gar ao pon to de ques ti onar o livre arbítrio, o direito e a res pon sa bi li da de do
Senador Antonio Carlos Magalhães. Acredito que,
para abrir e con du zir o de ba te so bre es sas re for mas
necessárias do Poder Judiciário e outras, pre ci samos de líderes da envergadura, da determinação e
da convicção do Senador Antonio Carlos Ma galhães, V. Exª há de convir: Mas V. Exª faz seu pa pel, ao ten tar ca pi ta li zar a atenção na ci o nal como o
pai da criança. Não existe o pai da criança. Essa
discussão vem desde quando os de gredados vi eram de Por tu gal, mis tu ran do tudo. Essa ne ces si da de
exis te há mu i to tem po.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Mesa
ape la para os Srs. Se na do res apar te an tes no sen tido de
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reduzir os apartes ao necessário, porque o tempo
dos apartes está sendo descontado no tempo do
orador.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – E o tempo
do orador está sendo levado adiante, Sr.
Presidente. Tudo bem!
A Srª Marina Silva (Bloco/PT – AC) – Senador
José Eduardo Dutra, V. Exª me concede um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Ouço a Senadora Marina Silva.
A Srª Ma ri na Sil va (Blo co/PT – AC) – Pa ra be nizo V. Exª por trazer, nesta tarde, essa discussão.
Parece-me ser algo que está dentro da alma deste
Plenário, tanto que todos os Srs. Senadores estão
atentos ao que está sendo debatido. Acho que V. Exª
co lo ca a dis cus são no seu de vi do lu gar, no sen ti do de
fazer esclarecimentos. Da forma como está sendo
posto pelos meios de comunicação, trata-se de uma
CPI do Poder Judiciário. No entanto, como disse V.
Exª, não se ria cor re to, do pon to de vis ta da Cons tituição, di zer que iría mos fa zer uma CPI do Po der Le gis lativo para investigar os casos que envolveram e que
envolvem ainda o Poder Legislativo em escândalos,
como, por exem plo, a com pra de vo tos. Não po de ríamos ins ti tu ir uma CPI do Exe cu ti vo de uma for ma genérica. O mesmo ocorre com relação ao Poder Ju diciário. Uma outra confusão que V. Exª esclarece é a
de que não se pode pensar em uma CPI como um
mecanismo capaz de dar elementos para a reforma
do Poder Judiciário. O instrumento correto é o in di cado pela Senadora Heloisa Helena: o da criação de
uma comissão. O Bloco de Oposição, com certeza,
par ti ci pa rá de uma CPI com base em fa tos de ter mi nados. Não ha ve rá pro ble ma al gum. V. Exª co lo cou com
mu i ta cla re za que fa tos de ter mi na dos não fal ta rão, até
porque eles não fal tam no Po der Le gis la ti vo e no Poder Exe cu ti vo, e cer ta men te não fal ta rão no Ju di ciá rio.
O Po der Ju di ciá rio tem to das as im per fe i ções dos demais Poderes, com um problema a mais: a falta de
transparência, de acompanhamento, ou seja, a “ca ixa-preta” é muito maior e muito mais sofisticada. No
entanto, a discussão não pode ser posta nos termos
em que está sen do di vul ga da para a so ci e da de bra sileira. Temos que observar aquilo que diz a Cons ti tu -i
ção. Assim, faz-se necessário que, ao apresentar o
pedido de CPI que todos estamos aguardando, seja
colocado exatamente nos termos pre vis tos na Cons titu i ção Fe de ral.
O Sr. Eduardo Su plicy (Bloco/PT – SP) – Se nador José Eduardo Dutra, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Pois não. Ouço o aparte de V. Exª, nobre
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Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Edu ar do Su plicy (Blo co/PT – SP) – Nobre Sena dor José Eduar do Dutra, que ro cum pri men tar V. Exª pela cla re za com que ex pôs que, se
houver fato de terminado a inves ti gar, ob vi a men te
es ta re mos dis pos tos a exa mi ná-lo. Eu gos ta ria de
ressaltar, nobre Se nador José Eduar do Du tra – e,
há pou co, o no bre Sena dor Ro berto Re quião di alo ga va co nosco sobre essa pos sibilidade –, que,
se, por ven tu ra, hou ver um exa me do sis te ma ju diciário fe deral, na me di da em que ele se re la ci o na,
em ter mos de ins tân ci as, com o es ta du al, po de ríamos tam bém exami nar o que se pas sa em nível
es ta du al. Até por que o Con gres so Naci o nal, ao
exa mi nar, por exem plo, um cri me que tenha
ocor ri do em qual quer dos Esta dos, po den do ana lisar ali, em detalhes, o proce di men to de to dos os
res pon sá ve is pela sua apu ração, ape nas para ci tar um exem plo. Mas cum pri men to tam bém V. Exª
pela cla ra ma ne i ra como ex pôs o que tem acon teci do com to das as ten ta ti vas da Opo si ção de, embo ra em mi no ria, pro cu rar re alizar a apuração de
fa tos de ter mi na dos com pro pos tas de CPI. Por tanto, se a in ten ção do Se nador Antonio Carlos Ma ga lhães, que teve essa ini ciativa de ex por esse
as sun to à opi nião pú bli ca e à im pren sa, é a de forta le cer o Con gres so Na ci o nal e fa zer com que traba lhe mos com os as sun tos mais rele van tes da
vida na cional, há que se res pe i tar aquilo que a
Oposição tem co lo ca do como ne cessidade im portan te, até para que ve nha mos a cumprir o nos so
pa pel constitucional, a nossa fun ção de fis calizar
os atos do Exe cu ti vo. Falo do pro ces so de pri va tiza ção, da ma ne i ra como o BNDES dis pôs de re cur sos a taxas de juros subsi di a dos no proces so
de priva ti za ção, com o apor te de ava is do Banco
do Bra sil e de fun dos de pen são, todo esse pro cedi men to que ava li a mos e que – con ti nu a mos a in sistir – pre cisa ser ave riguado em pro fun di da de.
Tam bém me re firo à CPI so bre os insti tu tos de
pesquisa, que, in clu si ve, aca bou ob ten do o nú mero de as si na tu ras ne ces sá ri as, mas, em bo ra te nha
tido a sua pri me i ra re u nião no mês de ja ne i ro, acabou não se re a li zan do na prática, pois a base do
Go ver no sim plesmente não com pa re ceu, além de
to dos os exem plos ci ta dos por V. Exª. Cum pri mento-o pela ma ne i ra tão clara com que ex pôs o as sun to.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se nador José Edu ar do Du tra, peço li cen ça para in ter rompê-lo, a fim de, na for ma do Re gi men to, pror ro gar a
Hora do Expediente para que V. Exª possa concluir
o seu dis cur so.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Roberto Requião (PMDB – PR) –
Permite-me V. Exª um aparte, Senador José Eduardo
Dutra?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Ro ber to Re quião (PMDB – PR) – Se nador José Eduardo Dutra, cum primento-o por ter es tabelecido, com vi gor e in teligência, o debate sobre
a questão da CPI do Judiciário. Pessoalmente, não
tenho uma opinião firmada sobre a opor tu ni da de da
realização dessa CPI nes te mo men to, mas gos ta ria
de lem brar a V. Exª que o que ca rac te ri za a Fe de ração, o Estado Fe deral, ou, pelo menos, uma das
suas condições essenciais, é a participação dos
Estados na Câ ma ra Fe de ral e no Se na do da Re públi ca, a qual pro por ci o na a uma co mis são par la mentar de inquérito condições para aprofundar in ves tigações em tribunais estaduais ou mesmo em fatos
específicos, como, por exemplo, o da violência po lici al no Pará. Exis te essa pos si bi li da de, e o Con gresso Nacional pode aprofundar esse assunto. E se o
Congresso pode analisar a singularidade de um cri me pra ti ca do en tre pes so as, não re sol vi do por uma
polícia estadual, é evidente que poderia aprofundar
também as investigações sobre estruturas judiciais
de Estados. A observação que eu queria fazer era
ape nas essa, por que me re ser vo para uma po si ção
posterior, depois de alguma reflexão, para formar
uma opinião pes so al so bre a opor tu ni da de da re a liza ção des sa co mis são par la men tar de in qué ri to. Por
exem plo, hoje, a gre ve da Jus ti ça Fe de ral é um fato
determinado de extrema gra vidade. Quando os ju ízes federais resolvem paralisar o processo ju di ciário, é a própria República que está cor ren do um sério ris co. Se gu ra men te, não ha ve rá um des con to de
sa lá rio nes sa gre ve; se gu ra men te essa gre ve de ju ízes será interpretada – como já o foi pela própria
Justiça do Paraná – como um descanso semanal,
acrescentado ao descanso semanal remunerado.
Não estou tirando a razão da reivindicação dos ju ízes fe de ra is, mas o avan ço dos ju í zes fe de ra is, a orga ni za ção de uma gre ve que tan tas ve zes a Jus ti ça
Federal negou aos funcionários públicos de setores
considerados essenciais, por si só, já seria o objeto
determinado que justificaria a abertura de uma co missão parlamentar de inquérito. Mas o debate foi
aberto com in teligência e veemência e com ar gumen tos só li dos. Que o de ba te con ti nue!
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Permite-me V. Exª um aparte?

209

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte a V. Exª.
O Sr. Jefferson Péres (Bloco/PDT – AM) –
Senador José Eduardo Dutra, V. Exª, ao assomar a
essa tribuna, estabeleceu o contraditório, o que é
muito saudável para esta Casa. Ao mesmo tempo,
creio que V. Exª foi ao encontro do desejo do
Senador Antonio Carlos Magalhães quando criou o
debate. O Senador Antonio Carlos Magalhães, com
o peso enorme de sua opinião e com seu feeling
político, evidentemente lançou a idéia exatamente
para que este Senado e a sociedade começassem a
discutir esse tema candente. Mas creio que está
havendo um mal-entendido – o Senador Antonio
Carlos Magalhães, aqui presente, poderá esclarecer
isso –, por parte da imprensa, que divulgou que o
Senador Antonio Carlos Magalhães quer uma CPI
para investigar o Poder Judiciário. S. Exª vai prestar
o seu esclarecimento. Não acredito que essa seja a
sua intenção, porque isso seria um “estupro
institucional”. Não posso conceber uma comissão do
Senado investigando o Poder Judiciário Federal em
todas as instâncias, em todos os tribunais, em todos
os juizados federais. Isso criaria uma situação de
tamanho constrangimento e de confronto entre os
Poderes, que, evidentemente, mergulharia o País
numa crise. Tenho certeza de que não é isso que o
Presidente desta Casa deseja. Dessa forma, creio
que, pouco a pouco, vai-se estabelecendo um
consenso. CPI para investigar fatos determinados
do Poder Judiciário, nem que sejam necessárias
dez ou vinte CPIs, muito bem! Mas creio que
ninguém desta Casa deseja a abertura de uma CPI
para investigar o Poder Judiciário. Parabéns pelo
seu pronunciamento!
O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Concedo o aparte a V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Senador
José Eduardo Dutra, espero que V. Exª encerre o
seu discurso, não concedendo novos apartes, para
que, depois disso, possamos iniciar a Ordem do Dia.
O Sr. Antonio Carlos Ma ga lhães (PFL – BA)
– Senador José Eduardo Dutra, em primeiro lugar,
louvo o discurso de V. Exª. Em segundo lugar, de fendo o Senado contra qualquer agressão vinda de
fora ou de dentro. Não posso acreditar que, se esta
não fos se uma Casa dig na de tra ba lho, al guém ti vesse a coragem de candidatar-se para se eleger Se nador. Isso ocor re por que se jul ga que esta Casa me rece res pe i to, e esse res pe i to to dos te mos por ela.
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O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Esse aparte foi feito para mim?
O Sr. Antonio Carlos Ma ga lhães (PFL – BA)
– Não, mas está perto. Mas quero di zer que V. Exª
condenou, no seu discurso, várias oportunidades
em que não foram feitas CPIs com o objetivo de
apuração; logo, V. Exª é favorável à apuração por
meio de uma CPI. Aliás, V. Exª foi tão lon ge quan to
eu – se é que assim pro ce di – no iní cio do seu discurso, porque admitiu, in clusive, suprimir-se a ins tância superior. No discurso que pretendo fa zer –
tal vez, com a co la bo ra ção de V. Exª –, apre sen ta rei
proposta de Juiz do Trabalho e de professor de Di reito do Trabalho de universidade federal den tro do
nos so pon to de vis ta. V. Exª vai fi car sa tis fe i to, porque já está aten di da a sua pre ten são por um pro fessor e por um juiz. Apenas quero convidar V. Exª
para ver o requerimento; V. Exª poderá verificar se
ele tem ou não condição de ser apresentado e po derá até colaborar para que seja apresentado. Eu
irei à tribuna, certamente na próxima semana, para
apresentar os fatos e o requerimento. Mas ficarei
muito feliz se puder subir à tribuna sabendo que V.
Exª irá apo iá-lo.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, vou con clu ir o meu pro nun ci amen to, fa zen do um apa nha do ge ral dos apar tes.
Em primeiro lu gar, o Senador Gilvam Borges,
ao criticar a minha opinião sobre a declaração do
Presidente, disse que eu estava impedindo o livre
arbítrio do Pre si den te. Não, isso não ocor reu. Qu ando o Presidente da República, por várias vezes, in clu si ve no ex te ri or, fa zia crí ti cas ao Con gres so Na cional, Senadores, inclusive os da base governista,
cri ti ca ram a de cla ra ção do Pre si den te da Re pú bli ca.
Não estavam impedindo ou propondo que Sua
Excelência pudesse fa lar ou cas sar o seu li vre ar bítrio.
A questão levantada pelo Senador Ernandes
Amo rim está na li nha da qui lo que eu já vi nha di zendo desde o início e talvez possa convergir para o
que dis se o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães.
Me di an te seu apar te, o Se na dor Jef fer son Pé res
retratou exa ta men te como o tema está co lo ca do: CPI
do Judiciário. Nesse aspecto, considero absurdo. É
tão absurdo quanto se propusesse uma CPI do Exe cutivo. Aliás, o Senador Antonio Carlos Magalhães,
por intermédio da imprensa, afirmou: houve uma CPI
que derrubou um Presidente. Mas não era uma CPI
contra o Poder Executivo. Era uma CPI que, em fun ção da sua atuação, fez com que aquele que con juntu ral men te es ta va ocu pan do o car go de Pre si den te da
República – e, portanto, não pode ser confundido
com o Po der Exe cu ti vo, aca bou sen do cas sa do.
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães (PFL – BA)
– Mas se fosse exclusivamente pelo fato
determinado, ele não seria cassado.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – É que a
CPI determinou uma Comissão de Impeachment. O
impeachment foi o responsável pela cassação, não
a CPI. As conclusões da CPI levaram a que a
Câmara
dos
Deputados
autorizasse
o
impeachment.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador José Eduardo Dutra, por favor, conclua o
seu discurso.
A Sra. Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Senador José Eduardo Dutra, V. Exª me permite um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senadora, peço a sua compreensão, mas temos 27
oradores inscritos, temos seis matérias com cinco
votações nominais. Solicito ao Senador José
Eduardo Dutra que não conceda mais apartes.
A Sra. He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Está
ótimo, apresentaremos vários requerimentos de
cons ti tu i ção de CPI.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Se for ins ta la da uma CPI para apu rar um fato
determinado de corrupção no Po der Judiciário; se
os trabalhos dessa CPI concluírem, por exemplo,
que a figura mais alta do Poder Judiciário, o Pre sidente do Su premo Tribunal Fe de ral, ti ver al gum envolvimento, S. Exª so fre rá a mes ma pena da lei que
o Presidente da República. Mas não se pode con fundir isso com o Po der Exe cu ti vo ou o Po der Ju diciá rio ou qual quer ou tro Po der que es te ja sob in vestigação.
Para con clu ir de for ma de fi ni ti va, Sr. Pre si dente, re lem bro que um Se na dor fez re fe rên cia a apla usos e à visão que a população tem do Judiciário.
Concordo plenamente em que a visão que a so ci edade tem do Poder Judiciário não é das melhores.
Acredito que o Poder Legislativo tam bém não tem
essa boa imagem perante a população. É possível
até que, em determinado momento, se alguém pro pu ses se o fe cha men to do Con gres so – e não que ro
es ta be le cer ne nhum pa ra le lo – provavelmente re ceberia aplau sos de setores expressivos. Fiz questão
de fazer esse pronunciamento, porque a forma como
se está ex pon do o as sun to, ou seja, CPI do Ju di ciá rio,
pode nos levar a uma situação perigosa. Quero lem brar que o processo de fujimorização do Peru co meçou pri me i ro pela des mo ra li za ção do Po der Ju di ciá rio,
pros se guiu com a des mo ra li za ção do Po der Le gis la tivo e acabou no que deu. Até bato na madeira es peran do que isso não acon te ça no Bra sil.
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Muito obrigado, Sr. Presidente, pela com placên cia na con du ção do meu pro nun ci a men to.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção, que será
lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cunha
Lima.
É lida a se guin te:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 8, DE 1999
Acres cen ta § 7º ao art. 220 da Consti tu i ção Fe de ral.
As mesas da Câmara dos Deputados e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Constituição Fe deral, promulgam a se guinte
emen da à Cons ti tu i ção:
Art. 1º O art. 220 da Cons ti tu i ção Fede ral fica acres ci do do se guin te § 7º
“Art. 220..............................................
............................................................
§ 7º A divulgação de pes qui sa ele itoral nos meios de comunicação estará
sujeita às restrições estabelecidas no inci so II do § 3º, além de li mi ta ções de prazos, a se rem fi xa dos em lei, de modo não
in flu ir na de ci são do ele i tor."(NR)
Art. 2º Esta emenda à Constituição en tra
em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
Justificação
Den tre os te mas mais dis cu ti dos en tre o pri mei ro e o se gun do tur no das ele i ções para go ver na dor,
a di vul ga ção da pes qui sas ele i to ra is cons ti tui o mais
polêmico e vem contrapondo a classe política aos
me i os de co mu ni ca ções e aos ins ti tu tos de pes qui sa
e opi nião pú bli ca. Ape sar das di fe ren ças de po si ção
quan to ao es ta be le ci men to de li mi tes, prin ci pal mente de tem po, para a di vul ga ção do re sul ta do des sas
pesquisas, parece não haver divergências quanto
ao fato que elas in ter fe rem, de al gu ma ma ne i ra, na
formação da opinião do eleitorado, chegando até,
em boa parte dos ca sos, a de ter mi nar a de ci são de
ele i to res, prin ci pal men te da que les que vo tam em razão de sim pa tia pela pes soa do can di da to e não por
acreditar em seu programa ou por concordar com
sua po si ção ide o ló gi ca.
A idéia de es ta be le cer res tri ções de pra zo para
a di vul ga ção das pes qui sas ele i to ra is pela im pren sa,
prin ci pal men te na televisão, es bar ra numa li mi ta ção
constitucional. De fato, a interpretação mais comum
do art.220 da Constituição Fe deral, encabeçada
pelo Tribunal Su perior Eleitoral, consagra plena li ber da de aos me i os de co mu ni ca ção, para a di vul gação dos re sul ta dos de pes qui sas ele i to ra is, in clu si ve
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no dia das ele i ções. To da via, não se le vam em conta, para a for ma ção des se en ten di men to, di re i tos indi vi du a is tam bém con sa gra dos pela Cons ti tu i ção: de
um lado, o di re i to à in for ma ção, as se gu ra do pelo in ci so XIV do art. 5º da Cons ti tu i ção Fe de ral, de ou tro,
a liberdade de consciência e de crença, garantida
pelo in ci so VI do mes mo ar ti go.
A prática corriqueira dos meios de co mu ni cação, de divulgar resultados de pesquisas eleitorais
como se retratasse fielmente o pensamento de um
conjunto representativo do eleitorado, in terferindo
diretamente na formação da vontade do eleitor,
deve, por tan to ser li mi ta da, pois está fe rin do a li berda de de cons ciên cia e de cren ça, além de não respe i tar o di re i to de aces so à in for ma ção.
A pre sen te pro pos ta de emen da à Cons ti tu i ção
tem por ob je ti vo evi tar que a di vul ga ção das pes quisas pos sa exer cer in fluên cia na de ci são do ele i to rado, prin ci pal men te na fase fi nal da cam pa nha, me diante o acréscimo de um novo pa rá gra fo ao art. 220
da Cons ti tu i ção Fe de ral, es ta be le cen do que a di vulga ção de pes qui sa ele i to ral nos me i os de co mu ni cação estará sujeita às restrições estabelecidas no in ciso II do § 3º, além de limitações de prazo. Infor mam tal su ges tão os mes mos prin cí pi os éti cos e sociais que a Constituição Fe deral consagra no art.
221, IV, como bá si cos para a pro du ção e pro gra mação im por tan tes quan to à li ber da de de in for ma ção e
fundamentais para o aperfeiçoamento das ins ti tu ições de mo crá ti cas no nos so País.
Sala das Ses sões, em 17 de mar ço de 1999
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Texto Constitucional de 5 de
outubro de 1988 com as alterações
adotadas pelas Emendas Constitucionais
nº 1/92 a 18/98 e pelas Emendas
Constitucionais de Revisão nº 1 a 6/94.
....................................................................................
CAPÍTULO V
Da Comunicação Social
Art. 220. A manifestação do pensamento, a
criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer
restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa
constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação social,
observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de
natureza política, ideológica e artística.
§ 3º Compete à lei federal:
I – regular as diversões e espetáculos
públicos, cabendo ao poder público informar sobre a
natureza deles, as faixas etárias a que não se
recomendem, locais e horários em que sua
apresentação se mostre inadequada;
II – estabelecer os meios legais que garantam
à pessoa e à família a possibilidade de se
defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art.
221, bem como da propaganda de produtos,
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde
e ao meio ambiente.
§ 4º A propaganda comercial de tabaco,
bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e
terapias estará sujeita a restrições legais, nos
termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá,
sempre que necessário, advertência sobre os
malefícios decorrentes de seu uso.
§ 5º Os meios de comunicação social não
podem, direta ou indiretamente, ser objeto de
monopólio ou oligopólio.
§ 6º A publicação de veículo impresso de
comunicação independe de licença de autoridade.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de
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ser lida está sujeita as disposições específicas dos
arts. 345 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
São li dos os se guin te:
REQUERIMENTO Nº 83, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos re gi men ta is, que seja
so li ci ta do ao Mi nis tro das Mi nas e Ener gia as seguin tes in for ma ções:
Considerando o disposto no artigo 15 da
Lei nº 9.648, de 27 de maio de 1998 qua is as condições aprovadas pelo Ministro das Minas e
Energia que deveria ser preenchidas para que
ocorresse a transferência dos ativos cons ti tu tivos do Cen tro Na ci o nal de Ope ra ção do Sis te ma
– CNOS e dos Centros de Operação do Siste ma
– COS, bem como os demais bens vinculados à
coordenação da operação do sistema elétrico
para o Operador Nacional do Sistema Elétrico –
ONS.
Envi ar có pia dos es tu dos e pa re ce res téc nicos que em ba sa ram tal apro va ção.
Justificação
A Ele tro brás vem ce den do fun ci o ná ri os, recursos financeiros e materiais para viabilizar a
implantação do ONS, com base em resoluções
de sua Di re to ria Exe cu ti va.
Já fo ram ar re gi men ta dos mais de 50 fun ci oná ri os da Di re to ria de Ope ra ção de Sis te ma (DO)
da Eletrobrás para a prestação de serviço no
Escritório Cen tral da ONS, si tu a do no Rio de Jane i ro em edi fí cio da Fun da ção Real Gran de za de
Seguridade Social, vin culada a Furnas Centrais
Elé tri cas S.A.
Além disso, foi concedido pela Eletrobrás
ao ONS um empréstimo no valor de
R$3.638.000,00 (três milhões, seiscentos e trinta
e oito mil re a is), para a co ber tu ra emer gen ci al do
orçamento de in ves ti men to e custeio do ONS no
quar to tri men tre de 1998.
Considerando ser a Eletrobrás uma so ci eda de de eco no mia mis ta es ta tal e o ONS uma entidade privada, ainda que sem fins lucrativos,
cri a da pela Lei nº 9.648/98, é fun da men tal que tal
tipo de operação seja revestida de to tal trans parência. As informações aqui solicitadas são es senciais para que o Senado possa cumprir com
suas atri bu i ções cons ti tu ci o na is.
Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Se na dor Edu ar do Su plicy.
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.648, DE 27 DE MAIO DE 1998
.........................................................................
Art. 15. Cons ti tu í do o Ope ra dor Na ci o nal do
Sistema Elétrico, a ele serão progressivamente
transferidas as ati vi da de e atri bu i ções atu al mente exercidas pelo Grupo Coordenador para Ope ração Interligada – GCOI, criado pela Lei nº
5.899, de 1973, e a parte correspondente de senvoldida pelo Comitê Coordenador de Operações
do Nor te/Nor des te – CCON.
§ 1º A Eletrobrás e suas subsidiárias são
au to ri za das a trans fe rir ao Ope ra dor Na ci o nal do
Sis te ma Elé tri co, nas con di ções que fo rem aprovadas pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, os ativos constitutivos do Centro Nacional
de Operação do Siste ma – CNOS e dos Centros
de Operação do Sistema – COS, bem como os
demais bens vinculados à coordenação da ope ra ção do sis te ma elé tri co.
..........................................................................
(À Mesa para de ci são.)
REQUERIMENTO Nº 84, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos do art. 50 § 2º da
Constituição Federal, combinado com o art. 216
do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro da Fa zen da as se guin tes informações:
1) Na programação das ações ad mi nis tra tivas do Banco Cen tral está in clu í da a ins ta la ção,
em futuro próximo, de delegacias nas capitais
dos Esta dos em que não às há?
2) Em caso positivo, para quando está pre vista a criação de delegacia na capital do Ma ranhão?
3) Em caso negativo, que razões, de saconselham a instalação de uma de le ga cia do Ban co
Cen tral em São Luís?
Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Se na dor Bel lo Par ga
(À Mesa para de ci são.)
REQUERIMENTO Nº 85, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro de
Estado das Minas e Energia, as seguintes in for mações, junto a Eletrobrás e Eletronorte, dos valores
dos investimentos realizados nas concessionárias
de energia elétrica privatizadas e em preparação
para pri va ti za ção, re la ti vo ao pe río do de 1995 até a
pre sen te data.
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1) Va lor to tal dos in ves ti men tos in di vi du a is nas
em pre sas con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca, já le ilo a das e pri va ti za das;
2) Fon tes dos re cur sos in ves ti dos;
3) Valores individuais que foram pagos pelas
concessionárias de energia elétrica, já le iloadas e
privatizadas;
4) Va lor to tal in ves ti do nas con ces si o ná ri as de
ener gia elé tri ca;
5) Va lor to tal ar re ca da do nas pri va ti za ções das
con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca;
6) Custo benefício dos investimentos para pri va ti za ção das con ces si o ná ri as de ener gia elé tri ca.
Justificação
É um imperativo para a sociedade bra si le ira, tomar conhecimento dos investimentos do
Governo Fe deral no processo de privatização
das concessionárias de energia elétrica, e o be nefício que o nosso povo terá com a venda do
seu pa tri mô nio.
Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Se na dor Ernan des Amo rim, PPB – RO
(À Mesa para de ci são.)
REQUERIMENTO Nº 86, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do Re gi men to Inter no do
Se na do Fe de ral, se jam so li ci ta das ao Sr. Mi nis tro de
Estado das Minas e Energia, as seguintes in for mações, junto a Eletrobrás e Eletronorte, dos valores
dos investimentos realizados nas Centrais Elétricas
de Rondônia S.A. – CERON – desde 1995 até a
pre sen te data.
1) Valores já in vestidos na CERON desde o
iní cio do pro ces so de pri va ti za ção e fe de ra li za ção;
2) Qual a ori gem dos re cur sos?
3) Quais as melhorias no sistema do for ne cimen to de ener gia elé tri ca aos con su mi do res?
4) Houve aumento de geração e oferta de
ener gia elé tri ca a po pu la ção?
5) Modalidade de contratação dos Produtores
Independentes;
6) Termos e condições do processo de co moda to já con clu í dos e os em an da men to.
Justificação
O processo de federalização até o presente
mo men to não tem le va do ao Esta do de Ron dô nia,
qualquer benefício, seja na geração de energia,
re du ção de ta ri fas ou na ge ra ção de em pre gos.
Diante do fato, é necessário que o povo
Rondoni en se tome co nhe ci men to do que foi
in ves ti do e o que está sen do fe i t o do seu
pa tri mô nio.
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Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Senador Ernandes Amorim, PPB – RO
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os
requerimentos lidos serão despachados à Mesa,
para decisão, em conformidade com o inciso III do
art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO Nº 87, DE 1999
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 258 do Regimento Interno,
requeiro a tramitação em conjunto do PLS 33/99 e
PLC 2/99.
Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Senador José Roberto Arruda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
requerimento será publicado e, posteriormente,
incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 255,
inciso II, alínea c, item 8, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima:
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 23, DE 1999
Dá nova redação ao § 1º do art. 154
do Regimento Interno do Senado Fe deral.
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º O § 1º do art. 154 do Re gi men to Inter no
do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte
redação:
“Art. 154 (...)
§ 1º Considera-se sessão deliberativa
ordinária, para os efeitos do art. 55, III, da
Constituição Federal aquela realizada de se gunda a quinta-feira às 14 horas e 30 mi nutos e às sextas-feiras às 10 horas, quando
hou ver Ordem do Dia pre vi a men te de sig nada."
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua pu bli ca ção.
Justificação
O Senado Federal, com prudência e realismo,
an te ci pou para o pe río do ma tu ti no o iní cio de suas sessões ordinárias das sextas-feiras, reservando-as, ba sicamente, para pronunciamentos e contagem de prazo
de pro po si ções em tra mi ta ção que as sim o exi jam.
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A experiência, todavia, embora aprovada,
está a exigir adequação à realidade, posto que
temos observado, com frequência, falta de
Quorum para abertura no horário hoje estipulado –
embora, minutos depois chegem mais Senadores,
formando número suficiente para a instalação dos
trabalhos. Há que se considerar, ainda, fatores
sazonais, como o horário de verão, que modificam
os procedimentos pessoais e parlamentares.
Vale ressaltar, também, que o horário proposto
no presente Projeto de Resolução está sendo
consagrado pela Presidência, que, quando convoca
Sessões Extraordinárias para o período matutino,
sempre o faz prevendo a abertura para as 10:00
horas.
A proposição ora submetida à apreciação da
Casa, destarte, reveste-se apenas de aspectos po sitivos: evita a perda de dias úteis e de prazos im por tan tes, pro pi cia mais con di ções para a re a li za ção
de sessões e, pela própria escassez de oradores e
de pauta às sextas-feiras, nelas pro picia o apro fundamento dos debates, muitas vezes em temas ro tineiramente prejudicados pelo acúmulo de traba lho
nos de ma is dias da se ma na.
Não se pode, sequer, alegar prejuízos e per das no tempo das sessões, posto que sua duração
não será alterada e, não havendo expediente à tar de, nada impedirá o esgotamento dos assuntos e
itens de ba ti dos.
Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. – Sena dor Na bor Jú ni or.
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
TÍTULO VII
Das Ses sões
CAPÍTULO I
Da Na tu re za das Ses sões
Art. 154. As ses sões do Se na do po dem ser:(*)
I – de li be ra ti vas.(*)
a) or di ná ri as;(*)
b) ex tra or di ná ri as; (*)
II – não de li be ra ti vas; e(*)
III – es pe ci a is.(*)
§ 1º Considera-se sessão deliberativa ordinária,
para os efe i tos do art. 55, III, da Cons ti tu i ção Fe de ral,
aquela realizada de segunda a quinta-feira às 14 ho ras e 30 mi nu tos e às sex tas-feiras às 9 ho ras, quando hou ver Ordem do Dia pre vi a men te de sig na da.(*)
....................................................................................
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 24, DE 1999
Dispõe sobre documentos sigilosos
no Senado Federal, de acordo com os
parâmetros traçados pela Lei nº 8.159, de
8 de janeiro de 1991.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º Os documentos de natureza ostensiva e
sigilosa produzidos ou recebidos pelo Senado
Federal,
no
exercício
de
suas
funções
parlamentares e administrativas, serão tratados na
forma desta Resolução.
§ 1º Ostensivo é o documento emitido,
recebido ou apresentado que tramita e é arquivado
sem qualquer marca e sigilo.
§ 2º Sigiloso é qualquer material impresso,
datilografado, gravado, informatizado, desenhado,
manuscrito ou fotografado, classificado como tal e
que deva ser de acesso restrito, por motivo de
segurança e interesse da sociedade, do Estado ou
do cidadão.
Art. 2º Classificar um documento como sigiloso
é atribuir a ele certo grau de sigilo em virtude de seu
conteúdo.
Art. 3º São graus de sigilo:
I – ul tra-secreto: para do cu men tos que re que iram ex cep ci o na is me di das de se gu ran ça e cujo teor
só deva ser do co nhe ci men to de agen tes pú bli cos liga dos ao seu es tu do e ma nu se io;
II – secreto; para documentos que requeiram
elevadas medidas de segurança e cujo teor ou ca racterísticas só possam ser do conhecimento de
pessoas que, embora sem ligação íntima com seu
con te ú do e ma nu se io, se jam au to ri za das a de les tomarem conhecimento em razão do desempenho de
car go ou fun ção;
III – con fi den ci al: para do cu men tos cujo co nhecimento por pessoa não autorizada possa di ficultar
o trâ mi te e o de sen vol vi men to da ação ad mi nis tra tiva ou ser prejudicial aos interesses nacionais, de
en ti da des, ou de in di ví du os;
IV – reservado: para os documentos que não
de vam ser do co nhe ci men to do pú bli co em ge ral, no
in te res se do ser vi ço.
Art. 4º Prazo de sigilo é o período durante o
qual se veda o aces so à in for ma ção con ti da em docu men tos clas si fi ca dos como si gi lo sos.
§ 1º Os prazos, variando conforme o grau de
si gi lo, são:
I – ul tra-secreto: má xi mo de trin ta anos;
II – se cre to: má xi mo de quin ze anos;
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III – confidencial: durante o trâmite de
documento ou, após ultimado, máximo de dez anos;
IV | reservado: durante o trâmite do documento
ou, após ultimado, máximo de cinco anos.
§ 2º Os documentos médicos ficam
automaticamente classificados como confidenciais.
§ 3º Os documentos médicos de caráter
pessoal relativos à sanidade física e mental
permanecerão em sigilo pelo prazo de cem anos.
§ 4º Vencido o prazo de sigilo, o documento
perderá esse caráter, passando a receber
tratamento idêntico ao dos documentos ostensivos.
Art. 5º Os documentos sigilosos produzidos
pelo Se na do Fe de ral te rão os gra us de si gi lo atri buídos pe las se guin tes au to ri da des:
I – ul tra-secreto – o Pre si den te do Se na do
Fe deral;
II – se cre to, con fi den ci al e re ser va do – o Pre sidente do Se na do Fe de ral ou o pre si den te de co missão, em ses são ou re u nião, ou vi do o res pec ti vo Plenário;
III – confidencial ou reservado – o Pre sidente
do Se na do Fe de ral, mem bro da Mesa e o pre si dente de co mis são;
IV – re ser va do – o Se cre tá rio-Geral da Mesa e
o Di re tor-Geral.
Art. 6º Os documentos mencionados no artigo
anterior obedecerão aos seguintes cri té ri os de classificação:
I – do cu men tos ori un dos de ses sões ple ná ri as
secretas e de reuniões de comissões, que tratem
dos assuntos previstos no art. 116 do Regimento
Interno do Senado Federal, são obrigatoriamente
secretos;
II – documentos oriundos de sessão ou re união secreta que de li be rem so bre as sun tos di ver sos
dos incluídos no item anterior terão, no todo ou em
parte, seu grau de sigilo mantido, reduzido ou can celado, por deliberação do Plenário, ao término da
ses são ou re u nião;
III – documentos oriundos de reunião re ser vada po de rão ser clas si fi ca dos como re ser va dos, a ju ízo de co mis são;
IV – a cor res pon dên cia, os pro ces sos e de mais do cu men tos pro du zi dos pelo pre si den te ou membro da Mesa e por presidentes de comissão po derão ser clas si fi ca dos como con fi den ci a is ou re ser vados, e, pelo Secretário-Geral da Mesa e Di retor-Geral, como re ser va dos.
Art. 7º Não se dará publicidade a informações
e do cu men tos ofi ci a is re ce bi dos como si gi lo sos pelo
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Se na do Fe de ral, ob ser va do o grau e prazo de si gi lo
im pos to pela fon te.
§ 1º Os documentos entregues em sessão ou
reunião secreta serão referenciados nas atas e
autos respectivos e arquivados em separado dos
demais documentos do conjunto que não tenham
sido classificados, resguardado o sigilo imposto pela
origem.
§ 2º Os documentos de que trata este artigo
terão tratamento individualizado, devendo ser
preparados tantos invólucros quantos sejam os
órgãos, entidades ou autoridades externas.
§ 3º O inventário arquivístico desses
documentos dará notícia de cada uma das peças
documentais singulares e de seu exato local de
arquivamento.
Art. 8º O documento produzido ou recebido
pelo Senado Federal, classificado como sigiloso,
deverá ser fechado em invólucro lacrado, marcado
com o grau de sigilo, identificado, datado, rubricado
e arquivado.
Art. 9º Os in vó lu cros la cra dos se rão ru bri ca dos:
I – pelos membros da Mesa, no caso de ses são se cre ta:
II – pelo Presidente, pelo secretário e de mais
mem bros pre sen tes, no caso de re u nião se cre ta ou
re ser va da das co mis sões;
III – pelo presidente e por dois secretários da
Mesa, no caso de requerimento de informação de
senador;
IV – pelo presidente, pelo secretário e demais
mem bros pre sen tes, no caso de res pos ta a re que rimen to de in for ma ção de co mis são;
V – por quem os haja clas si fi ca do, nos de ma is
casos.
Art. 10. Rubricados, os invólucros serão, de
ime di a to, re co lhi dos ao Arqui vo do Se na do Fe de ral.
Parágrafo único. O Arquivo, ao receber do cumen to si gi lo so de ori gem ex ter na sem o de vi do prazo de sigilo, re gis tra rá esse pra zo, con sul ta da a auto ri da de com pe ten te.
Art. 11. Os documentos sigilosos serão guar dados em co fres ou ar qui vos de se gu ran ça, se pa rados dos demais documentos do conjunto que não
te nham sido clas si fi ca dos.
Art. 12. Poderão ter aces so a do cu men to clas sifi ca do como si gi lo so, na vi gên cia do pra zo de si gi lo:
I – o parlamentar em exercício ou funcionário,
em ra zão de ofí cio;
II – comissões parlamentares de inquérito e
ou tras que, por re so lu ção do Se na do Fe de ral, se jam
in ves ti das de igual po der;
III – a Justiça, toda vez que por ela requisitado.
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Parágrafo único. Toda pessoa que tomar
conhecimento de documento ou assunto sigiloso
fica responsável pela manutenção do sigilo.
Art. 13. Os documentos que com pro vem o cometimento de irregularidades e infrações poderão,
nos ter mos da lei, ter seu si gi lo can ce la do.
Art. 14. No interesse de pesquisa, quando re querido, o prazo de sigilo poderá ser reduzido, se
as sim o ad mi tir o ór gão ou a au to ri da de que clas si ficou o do cu men to como si gi lo so.
Art. 15. Será criada no Senado Federal, no
prazo de um ano, Comissão Especial de Do cu mentos Si gi lo sos, à qual com pe ti rá de ci dir quan to a so lici ta ções de aces so a in for ma ções si gi lo sas e quan to
ao can ce la men to ou re du ção de pra zos de si gi lo.
§ 1º A co mis são será cons ti tu í da de três Se nado res in di ca dos pelo Pre si den te do Se na do Fe de ral,
a cada dois anos, e por dois as sis ten tes: um con sultor legislativo e o diretor do Arquivo ou pessoa por
ele in di ca da.
§ 2º O consultor será indicado conforme sua
especialização no assunto constante do documento
em aná li se.
§ 3º A co mis são não des clas si fi ca rá do cu mento sem con sul tar a au to ri da de ou ór gão que o clas sificou.
Art. 16. Os documentos sigilosos não poderão
ser copiados sem prévia permissão da autoridade
que lhes atri bu iu o grau de si gi lo.
Parágrafo único. Qualquer reprodução de um
documento sigiloso recebe a classificação cor respon den te à do ori gi nal.
Art. 17. O Parlamentar que violar o sigilo de
que tra ta esta re so lu ção in cor re rá nas san ções previstas no art. 10 da Resolução nº 20, de 1993, e,
nos casos pre vistos no art. 5º, V, da Constituição,
obrigar-se-á à indenização à pessoa que teve seu
interesse atingido, sem prejuízo de outras pe na li dades.
Art. 18. O fun ci o ná rio que vi o lar ou der aces so
irregular a documentos classificados como sigilosos
so fre rá as pe nas da lei.
Art. 19. Ocor ren do qual quer ir re gu la ri da de que
afete a segurança de documentos sigilosos, o res ponsável por sua guarda notificará a autoridade
competente, que apurará a responsabilidade do
ocorrido.
Art. 20. Os casos omis sos se rão sub me ti dos à
Mesa Di re to ra.
Art. 21. Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Justificação
A presente proposta visa reapresentar o
Projeto de Resolução do Senado nº 54, de 1996, de
nossa autoria, arquivado por força regimental no
término da legislatura anterior.
A experiência tem evidenciado que as normas
regimentais e administrativas que disciplinam o trato
com os do cu men tos si gi lo sos no âm bi to do Se na do Fede ral mos tram-se in su fi ci en tes para aten der às di fe rentes situações ocorridas. O Regulamento Administrativo
do Senado, no seu art. 172, enuncia que compete ao
Ser vi ço de Arqui vos e Pu bli ca ções, en tre ou tras atri bu ições, “receber e arquivar, em invólucros lacrados, as
atas das ses sões se cre tas e ou tros do cu men tos con side ra dos si gi lo sos pela Co mis são Di re to ra”.
Tor nou-se im pres cin dí vel, por tan to, que re gras
es pe cí fi cas pas sem a dis ci pli nar o as sun to, em proveito da agilidade e de segurança no trato com os
do cu men tos de na tu re za si gi lo sa.
A pre sen te re so lu ção está em ple na con so nância com os parâmetros traçados pela Lei nº 8.159,
de 8 de ja ne i ro de 1991, que dis põe so bre a po lí ti ca
nacional de arquivos públicos e privados, com as
adap ta ções ne ces sá ri as às pe cu li a ri da des da Casa.
É salutar que o Se nado Fe deral incorpore ao
seu acer vo as nor mas que for mam esta re so lu ção, a
exemplo do que já ocorreu na Câ ma ra dos De pu tados, as qua is, por cer to, hão de con fe rir trans pa rência, certeza e responsabilidade ao processamento
das ma té ri as que tra tem dos do cu men tos si gi lo sos.
Decidimos omitir do presente pro je to a cláu sula re vo ga tó ria, por não exis ti rem dis po si ções a re vogar quanto a documentos sigilosos no Se nado Fe deral, já não há nenhum diploma legal na Casa dis pon do es pe ci fi ca men te so bre o as sun to.
Sala das Ses sões, 17 de mar ço de 1999. – Sena dor Lú cio Alcân ta ra
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is
CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos
Art. 5º To dos são igua is pe ran te a lei,
sem dis tin ção de qual quer na tu re za, ga ran tindo-se aos bra si le i ros e aos es tran ge i ros re si dentes no País a in vi o la bi li da de do di re i to à vida, à liber da de, à igual da de, à se gu ran ça e à pro pri e dade, nos ter mos se guin tes:
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....................................................................................
V – é as se gu ra do o di re i to de res pos ta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano ma te ri al, mo ral ou à ima gem.
....................................................................................
LEI Nº 8.159, DE 8 DE JANEIRO DE 1991
Dispõe so bre a política nacional de
ar qui vos pú bli cos e pri va dos, e dá ou tras
providências.
....................................................................................
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
CAPÍTULO VII
Das Re u niões
....................................................................................
Art. 116. Serão secretas as reuniões para
de li be rar so bre:
a) de cla ra ção de guer ra ou ce le bra ção de paz;
b) trânsito ou permanência tem porária de for ças es tran ge i ras no ter rió rio na ci o nal;
c) escolha de chefe de missão diplomática de
ca rá ter per ma nen te.
§ 1º Nas re u niões se cre tas, quan do hou ver pare cer a pro fe rir, lido o re la tó rio, que não será con clusivo, a comissão deliberará em escrutínio secreto,
completando-se o pa re cer com o re sul ta do da vo tação, não sen do con sig na das res tri ções, de cla ra ções
de voto ou vo tos em se pa ra do.
§ 2º Nas reuniões secretas, servirá como se cretário um dos membros da comissão designado
pelo Pre si den te.
§ 3º A ata de ve rá ser apro va da ao fim da re união, as si na da por to dos os mem bros pre sen tes, encerrada em sobrecarta lacrada, datada e ru bricada
pelo Presidente e pelo Secretário e re colhida ao
Arqui vo do Se na do.
RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1993
Institui o Código de Ética o De coro
Parlamentar
....................................................................................
Art. 10. Considera-se incurso na sanção de
perda temporária do exercício do mandato, quan do não for aplicável penalidade mais grave, o Se na dor que:
I – reincidir nas hipóteses do artigo an te cedente;
II – praticar transgressão grave ou reiterada
aos pre ce i tos do Re gi men to Inter no ou des te Có digo, es pe ci al men te quan to à ob ser vân cia do dis posto no art. 6º;
III – re ve lar con te ú do de debates ou de li berações que o Senado ou Comissão haja re sol vido de vam fi car se cre tos;
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IV – revelar informações e documentos
oficiais de caráter reservado, de que tenha tido
conhecimento na forma regimental;
V – faltar, sem motivo justificado, a dez
sessões ordinárias consecutivas ou a quarenta e
cinco intercaladas, dentro da sessão legislativa
ordinária ou extraordinária.
....................................................................................
REGULAMENTO ADMINISTRATIVO
DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 172. Ao Ser vi ço de Arqui vo de Pro po sições e Pu bli ca ções com pe te re ce ber, clas si fi car,
ar qui var e ca ta lo gar as pro po si ções com tra mi tação encerrada; requisitar avulsos referentes às
proposições; atender so licitações de de sar quivamento; encaminhar à guarda do Serviço de
Arquivo His tó ri co do cu men tos com mais de vinte anos de arquivamento; organizar arquivo de
microfilmagem e de proposições; receber e ar quivar as pu blicações do Senado Fe deral; man ter coleções dos Diários do Senado Fe deral, da
Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional;
do Diário Oficial da União e do Distrito Federal e
dos Ana is do Se na do Fe de ral e do Con gres so Na cio nal; aten der re qui si ções de exem pla res de pu bli cações, receber e arquivar, devidamente en ca der nados, ao fim de cada Le gis la tu ra, as atas das co missões; re ce ber e ar qui var, em in vó lu cros la cra dos, as
atas das sessões secretas e outros documentos
considerados sigilosos pela Comissão Diretora; or ganizar arquivo de microfilmes das publicações de
atas não-sigilosas; e exe cu tar ou tras ta re fas cor re latas.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os pro jetos serão publicados e, em seguida, ficarão sobre
a Mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de
receberem emendas, nos termos do art. 401, § 1º,
do Re gi men to Inter no. Fin do esse pra zo, se rão despa cha dos às Co mis sões com pe ten tes.
So bre a mesa, pro je to que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 139, DE 1999
Determina que 5% (cinco por cento)
do preço de bilheteria de filme estrangeir o
seja destinado a fi nanciar filme brasileiro, e
dá ou tras pro vi dên ci as.
O Congresso Nacional decreta:

MARÇO 1999

Art. 1º São destinados a financiar o cinema
brasileiro cinco por cento (5%) do preço de bilheteria
de filme estrangeiro exibido em território nacional.
Art. 2º Os recursos arrecadados são
administrados pelo Ministério da Cultura.
Parágrafo Único – A prestação de contas das
despess efetuadas será feita trimestralmente, com
ampla divulgação nos jornais de maior circulação do
País.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei em 45 dias da data da publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É notório que a produção de filmes bra sileiros
tem como prin ci pal pro ble ma a fal ta de re cur sos.
A idéia deste Projeto de Lei foi expressada
pelo festejado cineasta Wal ter Sal les, em en tre vis ta
dada a im por tan te ór gão de im pren sa na ci o nal.
De fato, a taxação sobre a renda de filmes
deve seguir à lógica da assistência ao mes mo, e
não o critério que faz um filme de categoria ruim e
mal visto seja taxado como se fos se um “ti ta nic”, de
gran de ape lo in ter na ci o nal, e vice ver sa.
A taxa que pro po mos é ín fi ma em seu va lor intrínsico, mas suficiente para um passo significativo
em prol de nos so ci ne ma.
À con si de ra ção de Vos sas Exce lên ci as.
Sala das Sessões, 17 de março de 1999. –
Luiz Este vão.
(À Comissão de Educação – de cisão
terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O pro jeto lido será pu bli ca do e re me ti do à co mis são competente.
Sobre a Mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
OFÍCIO Nº 87/99 – GLPDT
Bra sí lia-DF, 17 de mar ço de 1999
Se nhor Pre si den te,
Solicito a Vossa Excelência que proceda às
seguintes al te ra ções na de sig na ção dos mem bros da
Co mis são de Re la ço es Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal:
Sena dor Edu ar do Su plicy: ti tu lar
Se na dor Se bas tião Ro cha: su plen te
Aten ci o sa men te, Se na do ra Ma rina Sil va, Lí der do Blo co Par la men tar de Opo si ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Será
fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encer rou-se ontem o prazo para apresentação de emen das ao Pro je to de Re so lu ção nº 13, de 1999, de auto ria do Se na dor Luiz Este vão, que dá nova re da ção
aos arts. 337 e 341 do Regimento Interno do Se nado Fe de ral.
Ao pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma téria vai às Comissões de Constituição,
Jus ti ça e Ci da da nia e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.731-36, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o sa lá rio míni mo para o pe río do de 1º de maio de 1996 a 30 de
abril de 1997".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim cons ti tu í da a Co missão Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma téria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Bel lo Par ga
Ber nar do Ca bral

Car los Pa tro cí nio
Djal ma Bes sa
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or
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PPB
Zé Índio

João Tota

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.732-50, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção aos arts.
6º e 9º da Lei nº 8.019, de 11 de abril de 1990, que
altera a legislação do Fundo de Amparo ao Tra balhador”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co missão Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma téria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PFL
Jo nas Pi nhe i ro
José Agri pi no

PSDB
Ge ral do Melo

Bel lo Par ga
Ber nar do Ca bral

Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Antô nio Car los Va la da-

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Pa u lo Har tung
Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes

Car los wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PFL
José Car los Ale lu ia
Medeiros

PPB
Vil mar Ro cha
Ro ber to Argen ta

PMDB
Albé ri co Fi lho
Ri car do No ro nha
Aé cio Ne ves
José Genoino

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Jor ge Wil son
Osval do Bi ol chi
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fernando Ferro

Suplentes
PFL

Ce sar Ban de i ra
Ursi ci no Qu e i roz

Antô nio Ge ral do
La vo i si er Maia
PMDB

Ana Ca ta ri na
Laire Rosado

Elci o ne Bar ba lho
Zaire Rezende
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PSDB

PMDB

Aé cio Ne ves
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
José Ge no i no
Fer nan do Fer ro
PPB
José Li nha res
Arnal do Fa ria de Sá
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.733-59, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre o valor total
anu al das men sa li da des es co la res e dá ou tras pro vidências”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Fre i tas Neto
Djal ma Bes sa
pos

José Jor ge
Edu ar do Si que i ra Cam-

Ié dio Rosa
Glycon Ter ra Pin to

Ce zar Schir mer
Alber to Mou rão
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Au gus to Nar des

José Li nha res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.734-25, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Estabelece multa em ope ra ções de im por ta ção e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES

PMDB
Ney Su as su na
Luiz Este vão

Mar lu ce Pin to
Ger son Ca ma ta
PSDB

Lu zia To le do

Artur da Tá vo la

Ti tu la res
PFL
José Agri pi no
Fre i tas Neto

Anto nio Car los Va la da-

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Ernan des Amo rim
Suplentes
PFL

Paes Lan dim
José Lou ren ço

Ante ro de Bar ros

Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

DEPUTADOS
Ti tu la res

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Ge ral do Althoff
Fran ce li no Pe re i ra
PMDB

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Suplentes

Be ti nho Ro sa do
Pe dro Pe dros si an

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim
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DEPUTADOS
Ti tu la res

PSDB
Suplentes

PFL
Mo re i ra Fer re i ra
Ro ber to Argen ta

Ro me ro Jucá

Pa u lo Har tung

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ra i mun do Co lom bo
Mus sa De mes

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PMDB

PPB

Edi son Andri no
Mú cio Sá

Con fú cio Mou ra
Jor ge Alber to
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro

Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS
Ti tu la res
Cos ta Fer re i ra
Mar con des Ga de lha

Nel son Me u rer

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.735-31, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Alte ra a re da ção dos arts. 14,
18, 34, 44 e 49 da Lei nº 9.082, de 25 de julho de
1995, dos arts. 18, 19, 34, 35 e § 4º do art. 53 da Lei
nº 9.293, de 15 de julho de 1996, que dispõem, res pectivamente, sobre as diretrizes para a elaboração
da lei orçamentária para os exercícios de 1996 e
1997".
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Mo re i ra Men des
Jo nas Pi nhe i ro
PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Mus sa De mes
La u ra Car ne i ro
PMDB

João Piz zo lat ti

Edi son Lo bão
Bel lo Par ga

Suplentes
PFL

PPB

Ti tu la res

Ernan des Amo rim

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Bar bo sa Neto
Fer nan do Di niz

Gas tão Vi e i ra
Eu ler Mo ra is
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Már cio Re i nal do Mo re i ra

Pe dro Cor rêa

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.736-34, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção aos arts.
3º, 16 e 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965, e dispõe sobre a proibição do incremento da
con ver são de áre as flo res ta is em áre as agrí co las na
região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da
Re so lu ção nº 1/89-CN, fica assim cons ti tu í da a
Co mis são Mis ta in cumbida de emitir pa re cer
so bre a ma té ria:
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SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Ber nar do Ca bral
Jo nas Pi nhe i ro

Edi son Lo bão
Fre i tas Neto
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

MARÇO 1999

De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Lú dio Co e lho

Suplentes
PFL

Bel lo Par ga
Ber nar do Ca bral

Car los Pa tro cí nio
Djal ma Bes sa
PMDB

Ante ro de Bar ros

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va

Anto nio Car los Va la da res
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Osmar Dias

Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PFL

PPB

Cel ci ta Pi nhe i ro
Ilde fon ço Cor de i ro

Oscar Andra de
Lu ci a no Piz zat to
PMDB

Jor ge Cos ta
Már cio Bit tar

PSDB

DEPUTADOS

Fer nan do Fer ro

PPB
João Tota
Hugo Bi ehl
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o
parecer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.737-24, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o sa lá rio míni mo para o pe río do de 1º de maio de 1997 a 30 de
abril de 1998".

Suplentes
PFL

San tos Fi lho
Ma no el Cas tro

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Ernan des Amo rim

Ti tu la res

Igor Ave li no
The mís to cles Sam pa io

Aé cio Ne ves

Le o mar Qu in ta ni lha

Val do mi ro Me ger
Fran cis co Gar cia
PMDB

Albé ri co Fi lho
Ri car do No ro nha

Jor ge Wil son
Osval do Bi ol chi
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Eni val do Ri be i ro

Antô nio Jo a quim Ara ú-jo

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.738-20, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Cria o Fun do de Ga ran tia à
Expor ta ção – FGE, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.739-19, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Alte ra dis po si ti vos da Lei nº
8.313, de 23 de de zem bro de 1991, e dá ou tras providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:

SENADORES

SENADORES

Ti tu la res

Suplentes

Ti tu la res

Suplentes

PFL
José Agri pi no
José Jor ge

Mo za ril do Ca val can ti
Pa u lo Sou to
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Pe dro Piva
Lú dio Co e lho
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
Anto nio Car los Va la dares
PPB
Le o mar Qu in ta ni lha
Ernan des Amo rim

PFL
Edu ar do Si que i ra Cam pos
Ju vên cio da Fon se ca

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Osmar Dias

Luiz Pon tes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

DEPUTADOS
Ti tu la res

PPB
Suplentes

PFL
Ro ber to Argen ta
Ru bens Fur lan

Ger vá sio Sil va
Jor ge Khoury

Le o mar Qu in ta ni lha

Aé cio Ne ves
José Ge no i no
João Piz zo lat ti

Edi son Andri no
Anto nio Cam bra ia
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB
Jú lio Re dec ker

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99– de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99– ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99–
prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Titulares

PMDB
Ger ma no Ri got to
Ju ran dil Ju a rez

Ma ria do Car mo Alves
Ro meu Tuma

Suplentes
PFL

Áti la Lins
Paes Lan dim

Pa u lo Lima
Si las Câ ma ra
PMDB

Ma ria Elvi ra
Gas tão Vi e i ra

Inal do Le i tão
Osmar Ser ra glio
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Cu nha Bu e no
Jo ni val Lu cas Jú ni or
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica estabelecido o seguinte calendário
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mista
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Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.740-29, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Define diretrizes e in cen tivos fis ca is para o de sen vol vi men to re gi o nal e dá outras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Jo nas Pi nhe i ro
José Agri pi no

Bel lo Par ga
Ju vên cio da Fon se ca
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

MARÇO 1999

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.741-39, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a emis são de
No tas do Te sou ro Na ci o nal – NTN des ti na das a aumento de capital do Banco do Brasil S.A., e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lução nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Comissão
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Pa u lo Har tung

Car los Wil son

Suplentes
PFL

Bel lo Par ga
Pa u lo Sou to
pos

Edi son Lo bão
Edu ar do Si que i ra CamPMDB

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

DEPUTADOS
Ti tu la res

Luiz Pon tes

Suplentes

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PFL
Vil mar Ro cha
José Car los Ale lu ia

PPB
Ce sar Ban de i ra
Cos ta Fer re i ra

PMDB
Már cio Bit tar
Gus ta vo Fru et

Alces te Alme i da
João Men des
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS
Ti tu la res

Fer nan do Fer ro
PPB

Wag ner Sa lus ti a no

Si mão Ses sim

Suplentes
PFL

Joel de Hol lan da
Alme rin da de Car va lho

Luis Bar bo sa
Cos ta Fer re i ra

PMDB

PT
José Ge no i no

Ernan des Amo rim

Antô nio do Val le
Mil ton Mon ti
Aé cio Ne ves

Ju ran dil Ju a rez
Ce zar Schir mer
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
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PT

PMDB

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Luiz Fer nan do
Luiz Car los He in ze
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.742-15, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dis põe so bre a re gu la ção,
fis ca li za ção e su per vi são dos mer ca dos de tí tu los ou
con tra tos de in ves ti men to co le ti vo, e dá ou tras pro vidências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da
Resolução nº 1/89-CN, fica assim cons ti tu í da a Co missão Mista incumbida de emitir parecer sobre a
matéria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Jo nas Pi nhe i ro
Hugo Na po leão

Ber nar do Ca bral
Car los Pa tro cí nio
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Osmar Dias
Ma ri na Sil va
res

Luiz Bit ten court
Car los Dun ga
PSDS

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Au gus to Fa ri as
Zé Índio
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99– pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.743-13, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Res ta u ra a vi gên cia da Lei
nº 8.989, de 24 de fe ve re i ro de 1995, que dis põe sobre a isen ção do Impos to so bre Pro du tos Indus tri a lizados (IPI) na aquisição de automóveis destinados
ao trans por te au tô no mo de pas sa ge i ros e ao uso de
portadores de deficiência física, e dá outras pro vidências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co missão Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma téria:
SENADORES

Luiz Pon tes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ti tu la res

Le o mar Qu in ta ni lha

Ma ria do Car mo Alves
Mo re i ra Men des

Hugo Na po leão
Jo nas Pi nhe i ro
PMDB

Ernan des Amo rim
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Anto nio Car los Va la daPPB

Suplentes
Ru bem Me di na
Pa u lo Bra ga

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Car los Wil son

PFL
Ri car do Fi u za
Air ton Ro ve da

Pe dro No va is
João Hen ri que

Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va

Anto nio Car los Va la da res
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PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

PSDB
Ernan des Amo rim

Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

José Car los Ale lu ia
Pa u lo Octá vio

Cle u ber Car ne i ro
Áti la Lins

Ma ri na Sil va
res
Le o mar Qu in ta ni lha

Mar ce lo Cas tro
Ana Ca ta ri na
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Titulares
Ja i me Fer nan des
Zezé Per rel la

Ja i ro Car ne i ro
Dar ci Co e lho
PMDB

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Albé ri co Fi lho
Ri car do No ro nha

Jor ge Wil son
Osval do Bi ol chi
PSDB

Fet ter Jú ni or
Her cu la no Anghi net ti
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.744-11, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o sa lá rio míni mo a vi go rar a par tir de 1º de maio de 1998".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lução nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co missão Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma téria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Car los Pa tro cí nio
Djal ma Bes sa
PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Suplentes
PFL

PT

Bel lo Par ga
Ber nar do Ca bral

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Bar bo sa Neto
Sa la ti el Car va lho

Ti tu la res

Anto nio Car los Va la daPPB

PMDB

Aé cio Ne ves

Artur da Tá vo la

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Eli seu Mou ra

Pas tor Oli ve i ra Filho

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Aaté 10-4-99 – prazo no Congresso Naci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.745-13, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Altera a redação dos arts.
26, 27, 31, 44 e 59 da Lei nº 9.473, de 22 de julho
de 1997, que dis põe so bre as di re tri zes para a elabo ra ção da lei or ça men tá ria de 1998".
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução
nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a matéria:
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SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Djal ma Bes sa
Fran ce li no Pe re i ra

Hugo Na po leão
Jo nas Pi nhe i ro
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
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põe sobre a redução de emissão de poluentes por
ve í cu los au to mo to res, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lução nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co missão Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma téria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

PSDB
Ro me ro Jucá

Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

José Lou ren ço
Vic Pi res Fran co

João Ri be i ro
Val do mi ro Me ger
PMDB

Fer nan do Di niz
Bar bo sa Neto

Eu ler Mo ra is
Gas tão Vi e i ra

Jo nas Pi nhe i ro
Djal ma Bes sa
PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or
Pe dro Piva

Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

PSDB
Aé cio Ne ves

Hugo Na po leão
Fran ce li no Pe re i ra

Fer nan do Fer ro
PPB

Hugo Bi ehl
Ro mel Ani zio
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.746-10, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção ao art. 9º
da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dis -

José Car los Ale lu ia
Ru bens Fur lan

Si las Câ ma ra
Ro dri go Maia
PMDB

Mar ce lo Te i xe i ra
Luiz Bit ten court

Mat tos Nas ci men to
Pe dro Cha ves
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Nelo Ro dol fo

Wag ner Sa lus ti a no

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas epara a Comissão Mis ta emitir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.747-7, adota da
em 11 de mar ço de 1999 e pu bli ca da no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Au to ri za o Po der Exe cu tivo a abrir ao Orça men to da Segu ri da de So ci al
da União, em fa vor do Mi nis té rio do Pla ne ja men to e Orçamento, crédito ex tra or di nário no
va lor d e R$7.556.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re solução
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Jo nas Pnhe i ro
Ro meu Tuma

Mo re i ra Men des
Bel lo Par ga
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

MARÇO 1999

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o
parecer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.748-39, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Alte ra os arts. 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º e 9º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de
1993, que dispõe so bre a contratação por tempo
determinado para atender à ne cessidade tem po rária de excepcional in teresse público, e dá outras
providências”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES

Osmar Dias

Ante ro de Bar ros

Ti tu la res

Suplentes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PFL
Fran ce li no Pe re i ra
Ge ral do Althoff

José Agri pi no
Pa u lo Sou to

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

PMDB
Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or
PSDB

Suplentes
Lú dio Co e lho

PFL
Áti la Lins
Ce sar Ban de i ra

Ra i mun do San tos
Antô nio Jor ge
PMDB

Pi nhe i ro Lan dim
Ola vo Ca lhe i ros

Teté Be zer ra
Val dir Schmidt

Aé cio Ne ves

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res

Suplentes
PFL

PT
José Ge no i no

Lu zia To le do

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

PSDB

Fer nan do Fer ro

Osval do Co e lho
Medeiros

PPB
Fet ter Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Ra i mun do San tos
Pa u lo Lima
PMDB

Nil ton Ba i a no

Arman do Mon te i ro
Wil son San tos

Wal de mir Moka
Ma ria Lú cia
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PSDB
Aé cio Ne ves

PMDB

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Her mes Par ci a nel lo
Ce zar Schir mer
PSDB

Fer nan do Fer ro
Aé cio Ne ves

PPB
Air ton Cas ca vel

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

Yvo nil ton Gon çal ves

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.749-37, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Altera a legislação do im pos to de ren da e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão

Car los Pa tro cí nio
Hugo Na po leão

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Jú lio Re dec ker

Eli seu Mou ra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.750-48, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre medidas com ple men ta res ao Pla no Real e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

SENADORES
Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PSDB
Lú dio Co e lho

Lú cio Alcân ta ra

Ti tu la res

Anto nio Car los Va la da-

Edi son Lo bão
Bel lo Par ga
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

DEPUTADOS

Lú cio Alcân ta ra

Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Suplentes

PFL
Eli seu Re sen de
Nice Lo bão

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Ernan des Amo rim

Ti tu la res

Fran ce li no Pe re i ra
Hugo Na po leão
PMDB

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Suplentes
PFL

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Antô nio do Val le
Mil ton Mon ti

Arol do Ce draz
Mus sa De mes

Ma ri na Sil va

Anto nio Car los Va la da res
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim
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Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Jor ge Khoury
Be ti nho Ro sa do

Pa u lo Bra ga
Co ra u ci So bri nho

Ma ri na Sil va
dares
Le o mar Qu in ta ni lha

Ri car do Ri que
Edi nho Bez
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res

Suplentes
PFL

José Ro nal do
Ger son Ga bri el li

Arol de de Oli ve i ra
Edu ar do Paes
PMDB

PT
José Ge no i no

Fer nan do Fer ro

Pi nhe i ro Lan dim
Hé lio Cos ta

PPB

Albé ri co Fi lho
Osval do Reis
PSDB

Pa u lo de Alme i da

João Piz zo lat ti

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.751-63, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Organiza e disciplina os
Sistemas de Planejamento e Orçamento Federal e
de Con tro le Inter no do Po der Exe cu ti vo, e dá ou tras
providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Mo re i ra Men des
Fran ce li no Pe re i ra

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Wal dir Schmidt
Anto nio Cam bra ia

Ti tu la res

Anto nio Car los
Va laPPB

PMDB

Aé cio Ne ves

MARÇO 1999

Ro meu Tuma
Mo za ril do Ca val can ti

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro

PPB
Már cio Re i nal do Mo re i ra

Ro ber to Ba les tra

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.752-34, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor do
Mi nis té rio dos Trans por tes, cré di to ex tra or di ná rio até
o li mi te de R$ 106.000.000,00 (cen to e seis mi lhões
de re a is), para os fins que es pe ci fi ca”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:

PMDB

SENADORES

Ja der Bar ba lho
aNa bor Jú ni or

Fer nan do Be zerr
Car los Be zer ra

Pa u lo Har tung

PSDB
Te o tô nio Vi le la Fi lho

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Edi son Lo bão
Djalma Bessa

Ma ria do Car mo Alves
Juvêncio da Fonseca
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PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Ante ro de Bar ros

Ro me ro Jucá

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

SENADORES
Ti tu la res

PPB

Suplentes
PFL

Fre i tas Neto
Hugo Na po leão

José Agri pi no
Car los Pa tro cí nio

Suplentes
PFL

Jor ge Khoury
Ivâ nio Gu er ra

Pe dro Fer nan des
Ma u ro Fe cury
PMDB

Pe dro Cha ves
Do mi ci a no Ca bral
Aé cio Ne ves

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Pe dro Piva
Pe dro Iru jo
José Bor ba

PSDB

Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Fer nan do Fer ro
PPB

Ro ber to Ba les tra

formação, na declaração de rendimentos, de de pósitos mantidos em bancos no exterior, e dá outras
providências”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:

Anto nio Car los Va la da-

Le o mar Qu in ta ni lha
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DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes

Cel so Rus so man no

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.753-16, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Altera a legislação do im posto de renda relativamente à incidência na fonte
sobre rendimentos de aplicações financeiras, in clusive de beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, à conversão, em capital so cial, de obri gações no exterior de pessoas jurídicas domiciliadas
no País, amplia as hipóteses de opção, pelas pes soas fí si cas, pelo des con to sim pli fi ca do, re gu la a in-

PFL
Ro dri go Maia
Jo a quim Fran cis co

Cos ta Fer re i ra
Jor ge Khoury
PMDB

Pe dro No va is
Edi nho Bez

Nair Xa vi er Lobo
João Ma ga lhães
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Antô nio Jo a quim Ara ú jo

Jú lio Re dec ker

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – designação da Comissão
Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de

232

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.754-15, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a sim pli fi cação do ar qui va men to de atos nas Jun tas Co mer ci a is
e do pro tes to de tí tu lo de dí vi da de mi cro em pre sas e
de empresas de pequeno porte, e dá outras pro vidências.”
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Hugo Na po leão
Ber nar do Ca bral

Bel lo Par ga
Edi son Lo bão

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.755-12, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre ope ra ções financeiras entre o Tesouro Nacional e as entidades
que men ci o na, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

MARÇO 1999

SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

PSDB
Osmar Dias

Ante ro de Bar ros

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Co ra u ci So bri nho
José Melo

Ma luly Net to
Jor ge Khoury
PMDB

Alber to Mou rão
Eu ní cio Oli ve i ra

Eu ler Mo ra is
Jor ge Alber to
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Au gus to Nar des

José Jor ge
José Agri pi no
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Pe dro Piva

Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Ciro No gue i ra
Pa u lo Ma ga lhães

Fer nan do Fer ro
PPB

Pe dro Cor rêa

Ro meu Tuma
Ma ria do Car mo Alves

Ra i mun do Co lom bo
José Melo
PMDB

Jor ge Cos ta
Osval do Reis

João Ma tos
Albé ri co Fi lho

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DEPUTADOS

PSDB
Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB
Her cu la no Anghi net ti

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.756-11, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Insti tui o Pro gra ma Espe cial de Financiamento para combate aos efeitos da
estiagem na área de atuação da Su perintendência
de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Jo nas Pi nhe i ro
Ge ral do Althoff

Ber nar do Ca bral
José Jor ge
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Arman do Abí lio
Eu ní cio Oli ve i ra

Mar ce lo Cas tro
José Cha ves
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Ri car do Izar

Ibe rê Fer re i ra

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.757-52, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o pa ga men to
dos militares e dos servidores públicos do Po der
Executivo Fe deral, inclusive suas autarquias e fun dações, bem como dos empregados das empresas
públicas e das sociedades de economia mista e de
suas sub si diá ri as, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES

Ernan des Amo rim

Suplentes
PFL

Edi son Lo bão
Djal ma Bes sa

Anto nio Car los Va la da res
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ciro No gue i ra
Ro ber to Pes soa
PMDB

Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va

La vo i ser Maia
José Car los Ale lu ia

Ti tu la res

PSDB
Pa u lo Har tung

Suplentes
PFL

PT

Ibe rê Fer re i ra
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Hugo Na po leão
Bel lo Par ga
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
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PSDB

MARÇO 1999

SENADORES

Lu zia To le do

Lú cio Alcân ta ra

Ti tu la res

Suplentes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PFL
Fre i tas Neto
Edi son Lo bão

Bel lo Par ga
Djal ma Bes sa

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

PMDB
Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or
PSDB

Suplentes
Car los Wil son

PFL
Arol de de Oli ve i ra
Abe lar do Lu pi on

Ro ber to Pes soa
Sér gio Bar cel los
PMDB

Ana Ca ta ri na
Alber to Fra ga

Arman do Mon te i ro
Wal de mir Moka

Aé cio Ne ves

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res

PT
José Ge no i no

Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

PSDB

Suplentes
PFL

Fer nan do Fer ro
PPB

Jair Bol so na ro

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Mus sa De mes
Gil ber to Kas sab

Ger son Pe res

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.758-10, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo
a abrir aos Orçamentos Fiscal e da Se gu ri da de Social da União, em favor dos Ministérios do Pla ne jamento e Orçamento, da Agricultura e do Abas te cimento, e do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos
e da Ama zô nia Le gal, cré di to ex tra or di ná rio no va lor
de R$ 824.000.000,00, para os fins que es pe ci fi ca”.
De acor do com as in di ca ções das li de ranças, e nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da
Re so lu ção nº 1/89-CN, fica assim cons ti tu í da a
Co mis são Mis ta in cumbida de emitir pa re cer
so bre a ma té ria:

Antô nio Ge ral do
Ja i me Fer nan des
PMDB

Si las Bra si le i ro
Má rio de Oli ve i ra

Már cio Bit tar
Elci o ne Bar ba lho
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Pas tor Ama ril do
Nelo Ro dol fo
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.759-10, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Esta be le ce cri té ri os para a
con ces são de em prés ti mo, pela União, aos Esta dos
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e ao Distrito Fe deral, destinado ao ressarcimento
parcial das perdas decorrentes da aplicação da Lei
nº 9.424, de 24 de de zem bro de 1996".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Fre i tas Neto
Pa u lo Sou to

José Agri pi no
José Jor ge
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
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Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.761-10, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a fis ca li za ção
das atividades relativas ao abastecimento nacional
de com bustíveis, de que trata a Lei nº 9.478, de 6
de agos to de 1997, es ta be le ce san ções ad mi nis trati vas e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

PSDB
Car los Wil son

Lú dio Co e lho

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

José Agri pi no
Car los Pa tro cí nio

Ber nar do Ca bral
Fre i tas Neto
PMDB

Anto nio Car los Va la daJa der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Ernan des Amo rim
Pe dro Piva

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Cla u dio Ca ja do
Ger son Ga bri el li

Cos ta Fer re i ra
Pa u lo Bra ga

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Antô nio do Val le
João Co la ço

PPB

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

PSDB
Aé cio Ne ves

Anto nio Car los Va la da-

Le o mar Qu in ta ni lha

PMDB
Bar bo sa Neto
Hé lio Cos ta

Car los Wil son

Pa u lo Octá vio
Zezé Per rel la

Fer nan do Fer ro
PPB

Ibe rê Fer re i ra
Eu ri co Mi ran da
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
so bre a ad mis si bi li da de

Ada u to Pe re i ra
José Ro cha
PMDB

Edi son Andri no
Mar cos Lima

Ge o van Fre i tas
Aní bal Go mes
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Ro mel Ani zio

José Ja ne ne
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De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.762-10, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a ado ção de
medidas re la ci o na das com o Sis te ma Fi nan ce i ro da
Habitação – SFH, al te ra as Leis nºs 4.380, de 21
de agos to de 1964, 8.036, de 11 de maio de 1990,
e 8.692, de 28 de ju lho de 1993, e dá ou tras pro vidências”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Fre i tas Neto
Ber nar do Ca bral

Djal ma Bes sa
Mo re i ra Men des
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
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PSDB
Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Eli seu Mou ra

Zé Índio

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.763-64, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre os títulos da
dí vi da pú bli ca de res pon sa bi li da de do Te sou ro Na cional, consolidando a legislação em vigor sobre a
matéria”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

PSDB
Luiz Pon tes

SENADORES

Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Ti tu la res
PFL

Anto nio Car los Va la daFran ce li no Pe re i ra
Mo za ril do Ca val can ti

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS
Suplentes

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Ursi ci no Qu e i roz
João Ri be i ro
PMDB

Nor ber to Te i xe i ra
Nel son Pro en ça

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

PFL
Ce sar Ban de i ra
La u ra Car ne i ro

Ge ral do Althoff
Ro meu Tuma
PMDB

Ernan des Amo rim

Ti tu la res

Suplentes

Te o to nio Vi le la Fi lho
Ma ri na Sil va

José Cha ves
Arman do Abí lio

Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Anto nio Car los Va la da res
PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim
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DEPUTADOS
Ti tu la res

237

SENADORES
Suplentes

Ti tu la res

Suplentes
PFL

PFL
Antô nio Jor ge
Abe lar do Lu pi on

Ciro No gue i ra
Ru bem Me di na

Jo nas Pi nhe i ro
Ge ral do Althoff

Ju vên cio da Fon se ca
Ma ria do Car mo Alves
PMDB

PMDB
Her mes Par ci a nel lo
Ola vo Ca lhe i ros

José Cha ves
Hé lio Cos ta

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

PSDB
Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
Fer nan do Fer ro
PPB

Almir Sá

Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

PT
José Ge no i no

Lú dio Co e lho

Eni val do Ri be i ro

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Jo a quim Fran cis co
José Ro cha

Ada u to Pe re i ra
Pa u lo Ma ga lhães
PMDB

Si las Bra si le i ro
Mo a cir Mi che let to

Fran cis tô nio Pin to
Igor Ave li no
PSDB

Aé cio Ne ves
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.764-34, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Alte ra dis po si ti vos das Leis
nºs 9.138, de 29 de no vem bro de 1995, 8.427, de 27
de maio de 1992, e 9.126, de 10 de novembro de
1995, que dis põem, res pec ti va men te, so bre o cré dito rural; sobre a concessão de sub ven ção eco nô mica nas operações de crédito rural; autoriza o Po der
Exe cu ti vo a re ne go ci ar as obri ga ções fi nan ce i ras relativas à liquidação de operações de Empréstimos
do Go ver no Fe de ral – EGF, ven ci das e pror ro ga das
a partir de 1991; e a aplicação da Taxa de Ju ros de
Lon go Pra zo – TJLP so bre em prés ti mos con ce di dos
com re cur sos dos Fun dos Cons ti tu ci o na is e com recur sos das Ope ra ções Ofi ci a is de Cré di to”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Luis Car los He in ze

Eni val do Ri be i ro

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Medida Pro vi só ria nº 1.765-46, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Alte ra a le gis la ção re fe rente
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ao Adi ci o nal ao Fre te para a Re no va ção da Ma ri nha
Mercante – AFRMM e ao Fundo da Marinha Mer can te – FMM, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Edu ar do Si que i ra Cam pos
Ju vên cio da Fon se ca

Fre i tas Neto
Ma ria do Car mo Alves
Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PSDB
Álva ro Dias

SENADORES
Suplentes
PFL
Fre i tas Neto
Ge ral do Althoff

Hugo Na po leão
José Agri pi no
PMDB

Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Abe lar do Lu pi on
Ja i me Mar tins

Cle u ber Car ne i ro
Sér gio Bar cel los
Wil son San tos
Glycon Ter ra Pin to
PSDB

Aé cio Ne ves

PSDB
Pe dro Piva

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

PT
Fer nan do Fer ro

Suplentes
PFL

Car los Mel les
Abe lar do Lu pi on

Antô nio Jor ge
Air ton Ro ve da
PMDB

Aloy sio Nu nes Fer re i ra

José Ge no i no

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Ti tu la res

PMDB
Mar ce lo Te i xe i ra
Alber to Mou rão

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or
Car los Wil son

PPB

Ola vo Ca lhe i ros
Rita Ca ma ta

Wal de mir Moka
Osmâ nio Pe re i ra
PSDB

PPB
Si mão Ses sim

Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.766-16, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção ao art. 1º
da Lei nº 9.530, de 10 de de zem bro de 1997".
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
Ti tu la res

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

MARÇO 1999

Pa u lo Alme i da

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Nelo Ro dol fo

Va dão Go mes

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
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Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.767-46, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o nú me ro de
cargos de Natureza Especial, de cargos do Gru po-Direção e Asses so ra men to Su pe ri o res e de Fun ções de Confiança existentes nos órgãos da Admi nis tra ção Pú bli ca Fe de ral di re ta, au tár qui ca e fun daci o nal, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co missão Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma téria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Ro meu Tuma
Mo za ril do Ca val can ti

EduardoSiqueira Campos
Pa u lo Sou to
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PT
José Ge no i no

José Ro ber to Arru da

Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

Ger son Pe res

Pe dro Cor rêa

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.768-32, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a no va ção de
dívidas e responsabilidades do Fundo de Com pensação de Variações Salariais – FCVS; altera o De creto-Lei nº 2.406, de 5 de janeiro de 1988, e as
Leis nºs 8.004, 8.100 e 8.692, de 14 de março de
1990, 5 de dezembro de 1990, e 28 de julho de
1993, res pec ti va men te; e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das li de ranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re solução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão
Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Suplentes
PFL
Ge ral do Althoff
José Jor ge

Ber nar do Ca bral
Edi son Lo bão

Anto nio Car los Va la da-

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Titulares
PFL
Ada u to Pe re i ra
Lael Va rel la

PSDB
Car los Wil son

Álva ro Dias

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Le o mar Qu in ta ni lha

PMDB
João Ma ga lhães
La mar ti ne Po sel la

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Suplentes

Leur Lo man to
Be ne di to Dias

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

PPB

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Inal do Le i tão
Sa ra i va Fe li pe

PSDB
Aé cio Ne ves

Fer nan do Fer ro
PPB

Ti tu la res

PSDB

Ma ri na Sil va
res
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Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Ce sar Ban de i ra
Arol do Ce draz

Pe dro Bit ten court
Ra i mun do Co lom bo
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DEPUTADOS

PMDB
Sa ra i va Fe li pe
Eu ler Mo ra is

Alces te Alme i da
Za i re Re zen de
PSDB

Aé cio Ne ves

MARÇO 1999

Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Ma no el Cas tro
Medeiros

Áti la Lins
Mo re i ra Fer re i ra
PMDB

PT
José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Ary Kara

Pi nhe i ro Lan dim
Za i re Re zen de

Eu ní cio Oli ve i ra
Con fú cio Mou ra
PSDB

Ri car do Izar

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.769-55, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre a par ti ci pação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
em pre sa e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co missão Mis ta in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma téria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Ju vên cio da Fon se ca
Ma ria do Car mo Alves

Fre i tas Neto
José Jor ge
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or
PSDB

PT
José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Yvo nil ton Gon çal ves

SENADORES

Anto nio Car los Va la da res

Suplentes
PFL

Mo re i ra Men des
Pa u lo Sou to

Bel lo Par ga
Ju vên cio da Fon se ca
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Edmar Mo re i ra

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e ara a Comissão Mista emitir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.770-46, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe so bre o Cadastro
Informativo dos créditos não quitados de órgãos e
en ti da des fe de ra is, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:

Ge ral do Melo

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va

Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res
Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Lu zia To le do

Aé cio Ne ves

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Ernan des Amo rim

José Ro ber to Arru da

Te o tô nio Vi le la Fi lho
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Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

PSDB
Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res
PFL
Ja i me Mar tins
Ma u ro Fe cury

Ma ri na Sil va
res

PPB

Ti tu la res

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB

Ro ber to Ba les tra
Luiz Fer nan do
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – designação da Comissão
Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.771-24, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a con ces são
de financiamento vinculado à exportação de bens
ou ser vi ços na ci o na is, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Car los Pa tro cí nio
Edu ar do Si que i ra Cam pos

Suplentes
PFL

PSDB

José Ge no i no

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Do mi ci a no Ca bral
Mú cio Sá

Aé cio Ne ves

Anto nio Car los Va la da-

Le o mar Qu in ta ni lha

PMDB
Nair Xa vi er Lobo
Ger ma no Ri got to

Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Suplentes

Pa u lo Ma ga lhães
Pe dro Bit ten court

Pe dro Piva

Ro meu Tuma
Pa u lo Sou to

José Car los Ale lu ia
Pa u der ney Ave li no

Ivâ nio Gu er ra
Air ton Ro ve da
PMDB

Eu ler Mo ra is
Sa la ti el Car va lho

Jor ge Cos ta
Pe dro No va is
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Ro bé rio Ara ú jo
João Piz zo lat ti
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mista
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mis ta emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.772-20, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Au to ri za a União a re ce ber
em va lo res mo bi liá ri os os di vi den dos e ju ros so bre o
ca pi tal pró prio a se rem pa gos por en ti da des de cujo
capital o Tesouro Nacional par ticipe, e dá outras
providências”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
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1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

José Jor ge
Mo za ril do Ca val can ti

Ber nar do Ca bral
Djal ma Bes sa
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB
Lú cio Alcân ta ra

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Anto nio Car los Va la daPPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Co ra u ci So bri nho
Edu ar do Paes

José Car los Vi e i ra
José Car los Cou ti nho
PMDB

Mil ton Mon ti
Jor ge Alber to
PSDB

Ti tu la res

Suplentes

Car los Pa tro cí nio
Ju vên cio da Fon se ca

Ma ria de Car mo Alves
Mo re i ra Men des
PMDB
Ja der Bar ba lho
Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or
Car los Be zer ra
PSDB
Car los Wil son
Lú dio Co e lho
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
Anto nio Car los Va la dares
PPB
Le o mar Qu in ta ni lha
Ernan des Amo rim
DEPUTADOS
Suplentes
PFL
Ma no el Cas tro
Ja i me Fer nan des

Dar ci Co e lho
Pe dro Fer nan des
PMDB

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

SENADORES

Ti tu la res
Mo a cir Mi che let to
Mar ce lo Cas tro

Aé cio Ne ves

em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Estabelece me canismos
ob je ti van do in cen ti var a re du ção da pre sen ça do setor pú bli co es ta du al na ati vi da de fi nan ce i ra ban cá ria,
dispõe sobre a privatização de instituições fi nan ce iras, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

PFL

Pe dro Piva
Ma ri na Sil va
res
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Fer nan do Fer ro
PPB

João Tota
Ro bé rio Ara ú jo
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.773-35, adota da

Edi nho Bez
Osval do Reis
Aé cio Ne ves
José Ge no i no
Eni val do Ri be i ro

Ri car do Ri que
José Pri an te
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB
Pas tor Oli ve i ra Fi lho

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
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Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.774-23, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Acresce e altera dis po si tivos do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de
1941, e da Lei nº 8.629, de 25 de fe ve re i ro de 1993,
e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res
Ber nar do Ca bral
Car los Pa tro cí nio
pos

Edi son Lo bão
Edu ar do Si que i ra CamPMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.776-9, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dá nova re da ção ao art. 57
da Lei nº 4.878, de 3 de de zem bro de 1965, que dispõe sobre o regime jurídico peculiar aos fun ci o ná rios po li ci a is ci vis da União e do Dis tri to Fe de ral, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES

Suplentes
PFL

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PSDB
Osmar Dias
Artur da Tá vo la
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
Anto nio Car los Va la dares
PPB
Le o mar Qu in ta ni lha
Ernan des Amo rim

Ti tu la res

Car los Mel les
Abe lar do Lu pi on
Fran cis tô nio Pin to
Re na to Vi an na
Aé cio Ne ves
José Ge no i no
Hugo Bi ehl

Suplentes
PFL

Car los Pa tro cí nio
Edi son Lo bão

Fran ce li no Pe re i ra
Fre i tas Neto
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PSDB
Osmar Dias
Lú dio Co e lho
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
Anto nio Car los Va la da res
PPB
Le o mar Qu in ta ni lha
Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res
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DEPUTADOS
Suplentes

PFL
José Men don ça Be zer-ra
Arol do Ce draz
PMDB
Gus ta vo Fru et
Car los Dun ga
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB
Pas tor Ama ril do

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Ra i mun do San tos
Ney Lo pes

Oscar Andra de
Fran cis co Ro dri gues
PMDB

The mís to cles Sam pa io
Alber to Fra ga
Aé cio Ne ves
José Ge no i no
Ary Kara

Igor Ave li no
Pi nhe i ro Lan dim
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB
Pas tor Oli ve i ra Fi lho

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.777-9, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a re ne go ci ação de dívidas no âmbito do Programa de Crédito
Edu ca ti vo, e de ter mi na ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Hugo Na po leão
Edi son Lo bão

Fran ce li no Pe re i ra
Bel lo Par ga

Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.778-9, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Estabelece prazo de pres cri ção para o exer cí cio de ação pu ni ti va pela Administração Pública Fe de ral, di re ta e indireta, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or
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SENADORES
Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PSDB
Lú cio Alcân ta ra

Pe dro Piva

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Hugo Na po leão
Edi son Lo bão

Fran ce li no Pe re i ra
Bel lo Par ga

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

PSDB
Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res
PFL
La u ra Car ne i ro
Pa u lo Lima

Ma ri na Sil va
res
Le o mar Qu in ta ni lha

PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra

Ti tu la res
Cla u dio Ca ja do
Ru bem Me di na

Sér gio Bar cel los
José Melo
PMDB

Fer nan do Fer ro
PPB

Arnal do Fa ria de Sá

Suplentes
PFL

PT
José Ge no i no

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Rita Ca ma ta
Nor ber to Te i xe i ra

Aé cio Ne ves

Anto nio Car los Va la daPPB

PMDB
Ma ria Elvi ra
Gas tão Vi e i ra

Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Suplentes

Nice Lo bão
Ja i ro Car ne i ro

Álva ro Dias

Synval Gu az zel li
Nair Xa vi er Lobo
PSDB

Ibe rê Fer re i ra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta

Osmar Ser ra glio
Inal do Le i tão

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
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PPB

PMDB

Her cu la no Anghi net ti

João Piz zo lat ti

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.779-8, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Altera a Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, para dispor sobre o tra balho a tem po par ci al, a sus pen são do con tra to de traba lho e o pro gra ma de qua li fi ca ção pro fis si o nal, modifica as Leis nºs 6.321, de 14 de abril de 1976,
6.494, de 7 de de zem bro de 1977, e 7.998, de 11 de
ja ne i ro de 1990, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Djal ma Bes sa
Ma ria do Car mo Alves

Mo za ril do Ca val can ti
Ge ral do Althoff
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Mú cio Sá
Rita Ca ma ta
PSDB
Aé cio Ne ves
José Ge no i no
PPB
Va dão Go mes

Arnal do Fa ria de Sá

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.780-7, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Altera a redação do art. 34
da Lei nº 6.368, de 21 de outubro de 1976, que dis põe sobre me didas de prevenção e repressão ao
tráfico ilícito e uso indevido de subs tân ci as en tor pecentes ou que determinem dependência física ou
psíquica”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES

Lu zia To le do

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Anto nio Car los Va la da res
PPB
Ernan des Amo rim

DEPUTADOS

Car los Pa tro cí nio
Ro meu Tuma

Mo re i ra Men des
Pa u lo Sou to
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Ro me ro Jucá

Artur da Tá vo la

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Suplentes

Ma ri na Sil va

PFL
Vil mar Ro cha
José Ro cha

Suplentes
PFL

Osmar Dias

Ti tu la res

Fer nan do Fer ro

Ti tu la res

PSDB

Le o mar Qu in ta ni lha

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

Ma ri na Sil va

Con fú cio Mou ra
João Ma tos

Anto nio Car los Va la da res
PPB

Ce sar Ban de i ra
Aldir Ca bral

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim
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DEPUTADOS
Ti tu la res

PPB
Suplentes

Le o mar Qu in ta ni lha

PFL
Aldir Ca bral
Vil mar Ro cha

Ja i me Mar tins
Rob son Tuma
PMDB

Sa ra i va Fe li pe
Arman do Abí lio

Teté Be zer ra
Ma ria Lú cia

Aé cio Ne ves
José Ge no i no
Cel so Rus so man no

PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB
Ary Kara

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.781-7, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Dispõe sobre o Progra ma
de Revitalização de Cooperativas de Produção
Agro pe cuá ria – RECOOP, au to ri za a cri a ção do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
– SESCOOP, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acor do com as in di ca ções das li de ran ças, e
nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res
Jo nas Pi nhe i ro
Mo re i ra Men des

Bel lo Par ga
Ber nar do Ca bral
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
PSDB

Lú dio Co e lho

Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va

DEPUTADOS
Ti tu la res

Anto nio Car los Va la da res

Suplentes
PFL

Abe lar do Lu pi on
Car los Mel les

Paes Lan dim
Ilde fon ço Cor de i ro
PMDB

Si las Bra si le i ro
Wil son San tos
Aé cio Ne ves
José Ge no i no
Dil ceu Spe ra fi co

Car los Dun ga
Alber to Fra ga
PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB
Ro ber to Ba les tra

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.782-3, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre a ad mi nis tração dos recursos de caixa do Tesouro Nacional,
consolida e atu aliza a legislação pertinente ao as sun to e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:

Suplentes
PFL

Ernan des Amo rim

SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL
Edu ar do Si que i ra Cam pos
Car los Pa tro cí nio
Mo za ril do Ca val can ti
Djal ma Bes sa
PMDB
Ja der Bar ba lho
Fer nan do Be zer ra
Na bor Jú ni or
Car los Be zer ra
PSDB
Osmar Dias
Pa u lo Har tung
Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
Anto nio Car los Va la da res
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Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Ti tu la res

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la daPPB

Suplentes
PFL

Eli seu Re sen de
Ru bem Me di na

Ada u to Pe re i ra
Áti la Lins

Ger ma no Ri got to
Pe dro No va is

Her mes Par ci a nel lo
Ju ran dil Ju a rez

Aé cio Ne ves
José Ge no i no
Jo ni val Lu cas Ju ni or

PSDB
Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT
Fer nan do Fer ro
PPB
José Ja ne ne

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emi tir o pa re cer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so N acional a Medida Pro vi só ria nº 1.783-3,
adotada em 11 de março de 1999 e publicada no
dia 12 do mesmo mês e ano, que “Institui o Au xílio-Transporte aos militares, servidores e em pre gados públicos da administração federal direta, au tárqui ca e fun da ci o nal da União, e re vo ga o § 1º do art.
1º da Lei nº 7.418, de 16 de de zem bro de 1985".
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Edi son Lo bão
Edu ar do Si que i ra Cam pos

Le o mar Qu in ta ni lha

Fran ce li no Pe re i ra
Fre i tas Neto

Suplentes
PFL

La u ra Car ne i ro
Affon so Ca mar go

Ciro No gue i ra
Expe di to Jú ni or
PMDB

Sa ra i va Fe li pe
Alber to Fra ga

Her mes Par ci a nel lo
Do mi ci a no Ca bral
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Edmar Mo re i ra

Air ton Cas ca vel

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989–CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emen das e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa recer so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mista
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.784-3, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Dis põe so bre o re pas se de
recursos financeiros do Programa Nacional de Ali men ta ção Esco lar, ins ti tui o Pro gra ma Di nhe i ro Di reto na Esco la, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Re so lu ção
nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mis ta
in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:

PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Ernan des Amo rim

DEPUTADOS
Titulares

PMDB

SENADORES
Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

PSDB
Lú cio Alcân ta ra
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Lú dio Co e lho

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Edu ar do Si que i ra Cam pos
Hugo Na po leão

Jo nas Pi nhe i ro
Edi son Lo bão
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PMDB
Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra
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nº 1/89-CN, fica as sim cons ti tu í da a Co mis são Mista in cum bi da de emi tir pa re cer so bre a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

PSDB
Artur da Tá vo la

Suplentes
PFL

Car los Wil son

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va

Anto nio Car los Va la da res
PPB

Le o mar Qu in ta ni lha

Ernan des Amo rim

Ber nar do Ca bral
Djal ma Bes sa

Ro meu Tuma
Mo re i ra Men des
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Fer nan do Be zer ra
Car los Be zer ra

DEPUTADOS
Ti tu la res

PSDB
Suplentes

PFL

Ante ro de Bar ros

Osmar Dias

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)

José Melo
Ra i mun do Co lom bo

Expe di to Jú ni or
Antô nio Ge ral do

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PMDB
Gas tão Vi e i ra
Osval do Bi ol chi

PPB
João Ma tos
Osmar Ser ra glio

PSDB
Aé cio Ne ves

Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS
Ti tu la res

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Ernan des Amo rim

Fer nan do Fer ro

PFL
Ney Lo pes
Carneiro

Áti la Lins Ja i ro
Co ra u ci So bri nho
PMDB

PPB
Au gus to Nar des
José Li nha res
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.798-2, adotada
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mesmo mês e ano, que “Acresce e altera dis po si tivos das Leis nºs 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
8.437, de 30 de ju nho de 1992, 9.028, de 12 de abril
de 1995, 9.494, de 10 de setembro de 1997, e dá
ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças,
e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Reso lu ção

Suplentes

Ce zar Schir mer
Ge o van Fre i tas

Pe dro Iru jo
Re na to Vi an na
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
PPB

Ri car do Bar ros
Jair Bol so na ro
De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mista
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.809-1, adota da
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em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Au to ri za a União a ad qui rir
ou pa gar obri ga ções de pes so as ju rí di cas de di re i to
pú bli co in ter no, re la ti vas a ope ra ções fi nan ce i ras exter nas, e dá ou tras pro vi dên ci as”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES
Ti tu la res

Suplentes
PFL

Fre i tas Neto
Ge ral do Althoff

José Agri pi no
José Jor ge
PMDB

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Iris Re zen de
Car los Be zer ra
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Até 17-3-99 – prazo para recebimento de
emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer
so bre a ad mis si bi li da de
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca en vi ou ao Con gres so
Nacional a Me dida Pro vi só ria nº 1.810-1, adota da
em 11 de março de 1999 e publicada no dia 12 do
mes mo mês e ano, que “Au to ri za o Po der Exe cu ti vo
a abrir ao Orçamento Fiscal da União, em favor de
Encargos Fi nan ce i ros da União – Re cur sos sob Super vi são do Mi nis té rio da Fa zen da, cré di to ex tra or dinário no valor de R$300.000.000,00, para os fins
que es pe ci fi ca”.
De acordo com as indicações das lideranças, e nos ter mos dos §§ 4º e 5º do art. 2º da Resolução nº 1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre
a ma té ria:
SENADORES

PSDB
Osmar Dias

Lú dio Co e lho

Ti tu la res

Suplentes
PFL

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

Car los Pa tro cí nio
Mo re i ra Men des
PMDB

PPB
Le o mar Qu in ta ni lha

Bel lo Par ga
Ro meu Tuma

Ernan des Amo rim

Ja der Bar ba lho
Na bor Jú ni or

Iris Re zen de
Car los Be zer ra

DEPUTADOS
Ti tu la res

PSDB
Suplentes

PFL
Anto nio Car los Kon der Reis
Ro dri go Maia

Ro me ro Jucá

Luiz Pon tes

Blo co Opo si ção (PT/PDT/PSB/PPS)
João Ri be i ro
Air ton Ro ve da

Ma ri na Sil va
res

Anto nio Car los Va la da-

PMDB
Ju ran dil Ju a rez
Gas tão Vi e i ra

PPB
Arman do Mon te i ro
Osval do Reis

PSDB
Aé cio Ne ves

Le o mar Qu in ta ni lha

DEPUTADOS
Ti tu la res

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro

Suplentes
PFL

San tos Fi lho
Jo a quim Fran cis co

PPB
Odel mo Leão

Ernan des Amo rim

Zezé Per rel la
Zila Be zer ra
PMDB

Ger son Pe res

De acordo com a Resolução nº 1, de
1989-CN, fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio
para a tra mi ta ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta

Mú cio Sá
Hé lio Cos ta

João Co la ço
Anto nio Cam bra ia
PSDB

Aé cio Ne ves

Aloy sio Nu nes Fer re i ra
PT

José Ge no i no

Fer nan do Fer ro
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PPB
Odel mo Leão

Ger son Pe res

De acor do com a Re so lu ção nº 1, de 1989-CN,
fica es ta be le ci do o se guin te ca len dá rio para a tra mita ção da ma té ria:
Dia 17-3-99 – de sig na ção da Co mis são Mis ta
Dia 18-3-99 – ins ta la ção da Co mis são Mis ta
Até 17-3-99 – pra zo para re ce bi men to de emendas e para a Co mis são Mis ta emi tir o pa re cer so bre a
admissibilidade
Até 26-3-99 – pra zo fi nal da Co mis são Mis ta
Até 10-4-99 – pra zo no Con gres so Na ci o nal
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Será fe ita a de vi da co mu ni ca ção à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Segundo dia de discussão, em se gundo tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons titu i ção nº 1, de 1999 (nº 526/97, na Câ ma ra
dos Deputados), de iniciativa do Presidente
da República, que Acrescenta parágrafo
úni co ao art. 98 e al te ra as alí ne as “i” do inci so I do art. 102 e “c” do in ci so I do art. 105
da Constituição Fe deral. (Criação juizados
especiais – habeas corpus tribunal superior
STF e tri bu nal es ta du al STJ), ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 57, de 1999,
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça
A Presidência esclarece ao Plenário que, nos
termos do disposto no art. 363 do Regimento Inter no, a matéria constará da Ordem do Dia durante
três sessões deliberativas ordinárias, em fase de
discussão, em segundo turno, quando poderão ser
oferecidas emendas que não envolvam o mé rito.
Trans cor re hoje a se gun da ses são de dis cus são.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, a matéria
constará da Ordem do Dia da pró xi ma ses são de li bera ti va or di ná ria para pros se gui men to da dis cus são.
O
Sr.
Geraldo
Melo,
1º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Antes de ini ci ar o item 2 da pa u ta, con sul to
o Plenário se deseja que a sessão de amanhã seja
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na parte ma tutina ou na vespertina. O hábito tem
sido matutino ul timamente, mas o Senador Pe dro
Simon...
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra, para uma questão
de or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re ira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para questão de ordem. Sem revisão do orador.) –
Sr. Pre si den te, eu es ta va ve ri fi can do aqui o mo mento para le van tar a ques tão de or dem. Afi nal, já não é
questão de ordem, porque V. Exª está propondo o
exa me da ma té ria.
A ques tão de or dem se ria no sen ti do de que V.
Exª informasse à Casa se a sessão de amanhã,
quinta-feira, e as seguintes seriam realizadas ou
não pela ma nhã.
Pelo que ob ser vei, a ma i o ria de se ja que a re união de quinta-feira se realize pela manhã. Fiz um
levantamento, Sr. Presidente: a Comissão de
Assun tos Eco nô mi cos re ú ne-se na ter ça-feira; a Comissão de Assuntos Sociais reúne-se na quarta-feira; a Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dada nia re ú ne-se na quar ta-feira; a Co mis são de Re lações Exte ri o res e De fe sa Na ci o nal, na ter ça-feira; a
Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, na ter ça-feira; a Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le não
tem dia preestabelecido para se reunir. Somente a
Comissão de Educação reúne-se na quinta-feira.
Logo, o nosso ponto de vista é que a sessão de
quinta-feira deva se realizar pela manhã. Esse é o
meu pon to de vis ta e o meu pe di do.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a palavra ao Senador Pe dro Si mon para opi nar.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, como
acontece tradicionalmente em ano eleitoral, às vés peras das eleições, nos dois meses que antecedem
as ele i ções, faz-se exa ta men te isto: na quin ta-feira as
sessões são realizadas pela manhã para permitir que
os Parlamentares tenham um dia a mais para suas
cam pa nhas – além da sex ta-feira, têm tam bém a quinta-feira. Estou aqui no meu terceiro mandato e posso
tes te mu nhar que isso é o que tem sido fe i to em to das
as ele i ções – há trin ta anos tem sido as sim!
No entanto, vejo que querem oficializar essa
alteração em época que não é ele i to ral. É um equí vo co se rem re a li za das as ses sões às terças e quar tas
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à tarde e quintas pela manhã. Devemos manter a
sessão de quinta-feira em seu horário regimental, à
tarde, para termos dois dias nobres – quartas e
quintas-feiras –destinados às reuniões das co missões – e lembro que, além das comissões per manentes, temos uma série de co missões que estão
sen do pro pos tas.
Por amor de Deus, Sr. Presidente, não po demos ofi ci a li zar a di mi nu i ção em um dia da nos sa semana. Hoje as sessões são realizadas às terças,
quartas e quin tas pela tar de – sex ta de ma nhã para
quem quer. Realizá-las na terça e quarta à tarde e
deixar a quinta de manhã para quem quiser não
pode ser ad mi ti do. Não há ra zão para isso, Sr. Presi den te. Não es ta mos em pe río do ele i to ral, es ta mos
iniciando uma legislatura e há uma série de emen das, de pro pos tas, de te ses a se rem le van ta das.
Sr. Presidente, quero deixar claro que não es tou querendo defender meus interesses, o meu
caso pessoal, porque me mudei para Brasília –
depois de esperar e lutar dezesseis anos para mu dar o Regimento, pois achava que deveríamos ficar
três se ma nas em Bra sí lia tra ba lhan do in te gral men te
e uma semana fora ou vinte dias permanentemente
aqui e dez dias fora. Eu de fen do que, em vez de ganharmos qua tro passagens por mês, ganhemos
apenas uma:, trabalhamos durante o mês o tempo
necessário e, ter mi na do o tra ba lho, po de mos ir para
os nos sos Esta dos.
Mas essa não é a ques tão que está sen do discutida agora. O que não podemos fazer, de fi ni ti vamen te, é tor nar ofi ci al ma tar a quin ta-feira, ofi ci a li zar
a diminuição em mais um dia do nosso trabalho.
Com todo ca ri nho, acho que é um equí vo co.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Apenas gostaria de dizer que a expressão
de V. Exª de matar a quin ta-feira não con diz com a
re a li da de, por que a Ordem do Dia é até maior pela
ma nhã do que à tar de.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – De ma nhã funcionam as comissões, Sr. Presidente. Hoje,
por exemplo, tive de ir à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania e não pude comparecer à de
Assun tos So ci a is, onde ti nha um pro je to, por que eram
no mesmo horário. Anteontem tive de deixar o ple nário quan do ocor ria um im por tan te de ba te para aten der
à convocação do Senador José Sarney, porque um
ex-chanceler estava sendo entrevistado para sair da
ONU e ir para Genebra. Estamos tendo comissões
fun ci o nan do ao mes mo tem po. Por amor de Deus, por
amor de Deus, va mos sal var as quintas-feiras.
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O que foi feito era necessário em um pe ríodo
de cam pa nha ele i to ral. Se no ano que vem ti ver mos
eleições municipais, al terar o período das sessões
no mês de se tem bro ou ou tu bro tam bém será im portante. Mas agora, no início do ano, matarmos as
quin tas-feiras, di mi nu ir, ofi ci a li zar essa mu dan ça...
Se isso ocorrer, Sr. Presidente, poderão dizer
que na ges tão de V. Exª foi ofi ci a li za da a di mi nu i ção
em um dia da semana dos Senadores. Em vez de
terminarem os trabalhos na sexta-feira pela manhã,
acabarão quinta-feira pela manhã: o ci dadão vem
aqui, registra a sua presença – pode até registrar a
sua presença quarta à no ite – e fica liberado da
quin ta-feira.
Faço um apelo dra mático a esta Casa para
evi tar que essa al te ra ção ocor ra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – V. Exª não pode fa zer ju í zo dos seus Co legas, di zen do que são ca pa zes de re gis trar sua presen ça de vés pe ra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Não
es tou fa zen do ju í zo ne nhum. Ape nas es tou di zen do
que, se a sessão de quinta-feira à tarde passar a
ser pela manhã, podemos também admitir que o
pon to pos sa ser as si na do de po is da meia– no i te de
quarta-feira – já é quinta-feira – e o cidadão possa
viajar.
Faço um apelo dramático aos meus com panhe i ros. A nos sa ima gem é mu i to ruim: é a de gen te
que só tra ba lha três dias por se ma na. O povo, a sociedade não entendem isso. Diminuirmos de três
para dois dias não é ad mis sí vel. Não po de mos chegar aqui na ter ça-feira ao me io-dia e sair quin ta-feira
ao meio-dia, permanecendo ape nas 48 horas. Não
é hora de ati tu des como essa.
Sr. Presidente, V. Exª – quero fazer justiça –
tem preservado, lu tado pelo nome do Senado, tem
mostrado a importância do nosso trabalho. Te mos
mu i ta co i sa para fa zer. Se hou ver essa al te ra ção de
horário, as comissões não poderão se reunir. Lem bro que temos as comissões especiais, as co missões mistas, as comissões para decidir sobre me didas provisórias. Quando é que elas vão se reu nir?
Em que épo ca elas vão se re u nir, se de re pen te matar mos as quin tas-feiras?
Faço um ape lo no sen ti do de, pelo me nos, de ixarmos as coisas como estão: sessões na quin ta-feira à tarde, podendo, em casos especiais, ser
diferente. Não aceito a proposta do nobre Senador
Francelino Pereira de oficializar as quintas-feiras
pela ma nhã. Eu sou con tra.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Senadora Marina, eu pe di ria, se fos se possível – eu talvez tenha posto o as sun to em hora errada, já que estamos na Ordem do Dia –, que cada
um fale ape nas cin co mi nu tos.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC. Pela
ordem. Sem revisão da oradora.) – Sr. Presidente,
considero oportuna a consulta que V. Exª faz ao
Ple ná rio da Casa.
O art. 155 do Regimento Interno estabelece
que as sessões do Senado ocorrerão de se gunda-feira a quinta-feira, às 14:30h e so men te às sextas-feiras a partir das 9h da manhã. Então, não se
trata de fazermos uma mudança aqui no plenário.
Nós teríamos de mudar o Regimento Interno da
Casa para po der mos fa zer essa mo di fi ca ção, mas é
cla ro que, ex tra or di na ri a men te, po de rá ha ver a convo ca ção para a ma nhã, na quin ta-feira.
Acho oportuna a observação fe ita pelo Se nador Pe dro Si mon no sen ti do de que a quin ta-feira é
um dia no bre, Sr. Pre si den te. Man ten do as ses sões
de quin ta-feira à tar de, além de pre ser va mos a re união da Comissão de Educação, que ocorre na par te da ma nhã, po de ría mos fa zer algo mu i to im por tante, que são as audiências públicas. Te mos vá rias
audiências públicas importantes marcadas nas co mis sões, mas mu i tas ve zes não te mos tem po de fazê-las du ran te o pe río do das re u niões or di ná ri as da
comissão. Essas audiências poderiam ocorrer na
quinta-feira pela tarde, nas mais diferentes co missões.
Pro po mos que se man te nha o que está no Regimento Inter no, pois não es ta mos mais vi ven do um
mo men to es pe ci al, como foi o caso do ano passa do
du ran te o pe río do de cam pa nha ele i to ral, quan do os
Srs. Se na do res acha ram por bem es ta be le cer des sa
for ma o fun ci o na men to dos tra ba lhos da Casa.
A partir deste ano, entremos na normalidade,
cumprindo aquilo que está no Regimento Interno:
sessões pela tarde até quinta-feira e, somente na
sex ta-feira, pela ma nhã. Em ca sos ex cep ci o na is haveria uma convocação extraordinária para que a
ses são ocor res se pela ma nhã.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ce do a pa la vra, pela or dem, à Se na dora Emi lia Fer nan des.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Pela or dem. Sem re vi são da ora do ra.) – Sr. Presi den te, Srªs e Srs. Se na do res, na qua li da de de Presidente da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura,
eu gos ta ria tam bém de co mu ni car à Casa e a V. Exª
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so bre as con sul tas pré vi as que já fiz jun to aos membros daquela comissão – no primeiro dia de nossos
trabalhos, informei que estava aberta a receber su gestões quanto ao horário das reuniões. Embora o
Regimento Interno estabeleça que as reuniões se
realizem nas terças-feiras, já existe uma maioria de
Parlamentares da Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura ma ni fes tan do-se pela im por tân cia da
realização das reuniões nas quintas-feiras, às 10
ho ras, ou pela ma nhã, com ho rá rio a ser es ta be le cido que não vá de en con tro com os ho rá ri os de re a liza ção de re u niões em ou tras co mis sões.
Em prin cí pio, a re u nião da Co mis são será re ali za da às quin tas-feiras pela ma nhã. Esse é o de sejo da maioria dos Parlamentares da Comissão de
Infra-Estrutura.
Mu i to obri ga da.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or dem.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Senadores, falo como um Senador que nunca
fal tou a ne nhu ma ses são de li be ra ti va nes te Se na do;
em quatro anos de mandato, nunca faltei a uma
ses são de li be ra ti va.
Por isso, da forma como está sendo en ca minha do este as sun to, pa re ce-me que a opi nião pú blica vai ter re for ça da a idéia de que os Se na do res trabalham três dias por semana, quando isso não é
verdade. Os Senadores não têm como atividade
úni ca o Ple ná rio do Se na do e as ses sões de li be ra tivas, ou as ses sões or di ná ri as que se re a li zam aqui.
Além desta ati vidade, que é importante, temos ou tras atividades importantes como, por exemplo, as
co mis sões téc ni cas e, mu i to mais que isso, o aten dimento às demandas dos nossos Estados, que são
feitas aqui do nosso gabinete ou no nosso Estado,
já que praticamente todos nós somos obrigados a
viajar por todo ele. Se não estivermos aqui, no Se nado, com certeza estaremos sendo muito mais co bra dos com a nos sa pre sen ça no Esta do que re presentamos.
Da for ma que este as sun to está sen do co lo cado, Sr. Presidente, parece que estamos querendo
re du zir o nos so ex pe di en te de três para dois dias na
semana. E posso garantir que a maioria aqui, com
certeza, de sem pe nha as suas ati vi da des du ran te os
sete dias da se ma na com uma co bran ça enor me da
sociedade. Não podemos confundir atividade par lamentar com atividade de plenário ou querer que a
atividade parlamentar seja simplificada à nos sa
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atuação aqui, em ple ná rio, nas vo ta ções ou nos pronunciamentos. É mu ito mais que isso. Essa é ape nas uma par te.
Com relação às sessões de quinta-feira, a Co missão de Assuntos So ciais, que tenho a honra de
presidir, tem as suas reuniões às quartas-feiras, às
10 horas. Não há nenhum prejuízo, por tan to, que a
sessão deliberativa seja realizada às dez horas da
manhã de quinta-feira, mesmo porque se a Co missão qui ser se re u nir na quin ta-feira à tar de tam bém
pode. Se é para que as comissões se reunam, en tão por que não as Co mis sões se re u ni rem às quintas-feiras? Não há ne nhum in con ve ni en te e ne nhum
impedimento.
O que pos so tes te mu nhar, Sr. Pre si den te, é que
as sessões de quinta-feira de manhã têm sido muito
pro du ti vas e mu i to mais lon gas até do que as ses sões
que são re a li za das às quin tas-feiras à tar de.
Essa é a minha posição, apoiando que con tinuemos assim, não para diminuirmos o trabalho,
mas para ampliarmos as possibilidades que temos
de aten der às de man das em nos sos Esta dos.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a palavra ao Senador Roberto
Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, a discussão é oportuna, no entanto, modus in
re bus, mo de ra ção na co i sa. O Se na dor Osmar Dias
deixou bem claro que a atividade congressual não
se re su me na par ti ci pa ção nos tra ba lhos das Co missões. Mas exis tem cir cuns tân ci as ex tre ma men te racionais, e não advogo em causa própria, por que
moro em Brasília e ra ramente vou ao meu Estado.
Mudei para Brasília com minha família e estou aqui
na quinta, na sexta, no sábado, no domingo e na
sessão de se gunda. No en tanto, algumas pon de rações de vem ser fe i tas.
Se temos a necessidade de reunir uma co missão na quin ta-feira, que terá de 14 a 24 Se na do res –
mais ou me nos o li mi te do nú me ro de Se na do res de
cada comissão–, mas no plenário temos 81, então
que os 81 se reunam pela manhã e os Senadores
das co mis sões, em nú me ro me nor, que se re u nam à
tarde. Por outro lado, se ocuparmos todo o tempo
com plenário de comissões e plenário de Senado,
não te re mos, como já não te mos hoje, a pos si bi li dade de ler um processo que estamos vo tan do. Pas samos àquele exame ligeiro, acompanhando o voto do
relator, porque até um professor de escola primária
precisa de horário para preparar suas aulas, e nós

253

nos afo ga mos com pa u tas imen sas sem ter a oportu ni da de de apro fun dar o es tu do de um pro ces so.
Acho que não adianta sobrecarregar o Con gres so Na ci o nal, por que mu i to mais do que o as pecto ex ter no de um tra ba lho mal fe i to por ab so lu ta falta de tempo físico para uma análise aprofundada,
vale mais o tra ba lho bem fe i to de pro ces sos es tu dados com o tem po ne ces sá rio para isso.
É evidente que, dado o tempo, os Senadores,
conforme sua vocação e in teresses, utilizarão ou
não, mas como es ta mos ago ra for çan do ses sões todos os dias, não te re mos a me nor con di ção de anali sar um pro ces so. E falo com a au to ri da de de quem,
durante um ano, trabalhou das 6 horas da manhã
até às 3 ou 4 horas da madrugada seguinte, dor mindo apenas duas ou três horas, na CPI dos Pre ca tó ri os com os gru pos téc ni cos do Con gres so.
Não podemos apenas si mu lar ati vi da de, si mular azá fa ma, quan do, na ver da de, os pro ces so vêm
para o plenário e para as Comissões sem que os
Senadores tenham tido a oportunidade de saber
exa ta men te o que es tão vo tan do.
Portanto, mesmo ficando quinta-feira à tarde,
em Brasília, à disposição das Comissões, penso
que temos que desafogar esse “reunionismo”, para
ter mos a opor tu ni da de de apro fun dar os pro ces sos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, como V. Exª democraticamente resolveu sub meter o as sun to ao Ple ná rio, jul go-me no de ver de expres sar a mi nha opi nião.
E queria lembrar aos que vêm da Legislatura
passada que, quan do aqui che ga mos, tam bém marcávamos a presença às segundas e às sextas-feiras. Eram con si de ra das ses sões de li be ra ti vas,
con tan do pra zo para apre ci a ção de emen das cons titu ci o na is, pa u ta, apro va ção e dis cus são de pro je tos.
A re a li da de ter mi nou mostrando que era impossível
manter esse funcionamento regular de caráter de liberativo às se gun das e sex tas-feiras, por tan to, com
fre qüên cia obri ga tó ria.
Com a minha experiência de Deputado Fe deral em dois mandatos e agora no Se nado, penso
que um dos pi o res ma les do Par la men to bra si le i ro é
essa compactação na terça, na quarta e na quinta.
Res pe i to a po si ção dos que, não mo ran do aqui, têm
que vir e voltar do seu Estado, mas resido aqui, te nho família aqui e, por tanto, estou absolutamente
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convencido de que devemos manter essa reunião no
horário normal, na quinta-feira à tarde. Sugiro, então,
à Presidência – na figura do Presidente Antonio Car los Ma ga lhães, tão di li gen te e pre o cu pa do com o funcionamento e com a imagem do Senado; temos que
dar esse crédito a S. Exª, porque é a expressão da
verdade – que se promova uma alteração do Re gimen to, por que eu jo guei a to a lha, de sis ti.
O nobre Se nador Ney Su as su na pre si diu uma
Co mis são da qual fui o Re la tor, como tam bém o nobre Senador Ramez Tebet, onde foram levantadas
hipóteses experimentais de acatarmos, por exem plo, a proposta do no bre Se na dor Pe dro Si mon. Todavia, não conseguimos. O relatório, inclusive, está
pron to. Sa be mos que cer ta men te ha ve rá mu dan ças
a partir de iniciativas dos Srs. Senadores, mas pen so que seria conveniente que se tentasse isto, até
por que os Srs. Se na do res Edi son Lo bão, Pe dro Simon e eu, por exemplo, somos da Comissão de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia e da Co mis são de
Assuntos Sociais, que, ainda na presidência do no bre Se na dor Ade mir Andra de e, ago ra, com a pre sidência do Se nador Osmar Dias, resolveu realizar a
sua re u nião na mes ma hora da Co mis são de Cons titu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Isso di fi cul ta a nos sa atu a ção, já que, pelo Regimento, o Senador tem di reito de ser titular em
duas Co mis sões e su plen te em ou tras duas e o Regimento veda que se processem reuniões si mul tâne as, con co mi tan tes. De for ma que a mi nha po si ção
é no sentido de continuar na quinta-feira à tarde,
mas que se promovam alguns es tu dos que pos sam
levar a uma forma de funcionamento que não compacte todas as atividades nesses dois dias e meio
ou nes ses três dias – ter ça, quar ta e quin ta-feira.
Era esta a opi nião que que ria de i xar aqui, a favor, por tan to, da re u nião na quin ta-feira à tar de.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a palavra ao nobre Senador Jader
Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre si den te, V.
Exª, democraticamente, ouve o Plenário. Eu gos taria de fa zer um ape lo, con si de ran do que gran de parte dos Se na do res ini cia, nes ta ses são le gis la ti va, as
suas ati vi da des. Por tan to, se gu ra men te te rão di fi culda de em emi tir um ju í zo. V. Exª po de ria re u nir as Lide ran ças, que ou vi ri am os com pa nhe i ros de ban cada a res pe i to des sa ques tão.
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Creio que, neste momento, Sr. Presidente, te re mos di fi cul da de em expressar o sen ti men to de todos. Se ria ra zoá vel se cada Lí der se re u nis se com a
sua bancada para discutir não só a questão do Ple nário, mas a das comissões, que considero um as sun to da ma i or re le vân cia. Pos te ri or men te, os Lí deres reunir-se-iam com V. Exª para definir um ca minho mais adequado para conciliar a atividade do
Plenário com a das comissões. Por enquanto, V.
Exª poderia manter a ses são pela ma nhã e, na próxima se ma na, re sol ve ría mos o pro ble ma, o que nos
da ria a chan ce de re u nir com as nos sas ban ca das.
V. Exª decide. Se quiser marcar para amanhã
à tar de, de mi nha par te não exis te ne nhum in con veniente. Mas creio que o adequado seria reunirmos
as bancadas e, posteriormente, discutirmos com V.
Exª, levando-se em con ta que as reuniões das co mis sões, se gu ra men te, são mais im por tan tes para a
sociedade brasileira, em determinados dias, do que
as sessões do Plenário, pela pauta das comissões.
Sabemos dis so. Se ria ade qua do, en tão, re pi to, considerando que um elevado número de Senadores
inauguram agora o seu mandato, que este assun to
pu des se ser de fi ni do na pró xi ma se ma na .
O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Car los Wil son.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE. Pela
ordem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te,
eu gosta ria ape nas de ponderar que, da forma
como a ma téria está sen do co locada, pare ce que
o Se na do não fun ciona nas segun das e sex tas-feiras. Nes ses dois dias da semana, ape nas
não te mos sessão de li be ra ti va, mas a pre sen ça
tem sido de 40 a 50 Se na do res. O Sena do, por tan to, fun ciona com ses são plená ria. Pela forma
como foi co lo ca da a ques tão, por al guns Se na dores, pode pa re cer, a quem está as sis tin do à pro grama ção da TV Se na do, o con trá rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Le va rei tam bém para os Srs. Lí de res, se
for aca ta da a pro po si ção do Se na dor Ja der Bar balho, que fa çamos reu niões de comis sões às se gun das-feiras. Não tem por que não fa zer; não há
por que não fazer na sex ta-feira à tar de tam bém.
Então, va mos fa zer re al men te um pro gra ma in tensi vo de co mis sões.
Faço um apelo aos Srs. Presidentes para que
marquem até duas sessões, na segunda e sexta, e
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também as normais de terça, quarta e quinta-feira
pela ma nhã.
O SR. CARLOS WILSON (PSDB – PE) – V.
Exª já convocou, in clusive, para os finais de se mana., no ano pas sa do.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra V. Exª, para depois vo tarmos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, eu gostaria de falar em
nome dos Senadores das sex tas-feiras, aque les esquecidos, marginalizados, principalmente num dia
como o de hoje em que te mos 26 Se na do res ins critos para falar. Vamos, então, ficando para sexta-feira, que, para mim, é um dia magnífico! Inclu sive, dos quase 170 discursos que fiz até hoje, mais
de 50% foram feitos numa esquecida e modes ta
sexta-feira!
Portanto, falaram que os trabalhos come çam
na terça e acabam na quinta-feira. Isso transmite
uma ima gem de pou co tra ba lho.
Estou falando, por tanto, em nome daqueles
que, na sex ta-feira, tam bém es tão aqui co la bo ran do
com os tra ba lhos da Casa.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Dou o meu tes te mu nho.
Vamos votar a proposta do Senador Jader
Bar ba lho. (Pa u sa.)
Senador Pedro Simon, V. Exª aceita que a
ses são de ama nhã seja re a li za da pela ma nhã?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sim,
Sr. Pre si den te.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – De po is, os Srs. Lí de res se re u ni rão.
O Pre si den te do Se na do de li be ra tam bém agora que to das as ses sões se rão de li be ra ti vas, in clu sive as de segunda e sexta-feira. Entretanto, quem
comparecer à comissão, não terá falta. Isso já é
uma de li be ra ção da Mesa.
Em vo ta ção a pro pos ta do Se na dor Ja der Barbalho.
As Sras. e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da.
Amanhã a sessão deliberativa será às 10 ho ras da ma nhã.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 31, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Proje to de De cre to Le gis la ti vo nº 31, de 1998
(nº 487/97, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que re no va a per mis são
outorgada à Rádio e Televisão Tapa jós
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Santarém, Estado do Pará,
tendo
Parecer favorável, sob nº 630, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Leonel Paiva, com abstenção da
Se na do ra Be ne di ta da Sil va.
Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Sras. os Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Votaram Sim 59 Srs. Se na do res. Não houve voto con trá rio.
Hou ve 10 abs ten ções.
To tal: 69 vo tos.
Aprovado.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a reda ção fi nal
O SR. PRESIDNETE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer de Co mis são Di re tora oferecendo a redação final que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:

Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vigor na data de sua publ ci a ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Sras. e os Srs. Senadores que a apro vam que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 3:

PARECER Nº 107, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 34, DE 1998

Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Le gisl ti vo nº 31, de 1998 (nº 487, de 1997,
na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co missão Diretora apresenta a reda ção
final do Projeto de Decreto Le gislativo nº 31, de
1998 (nº 487, de 1997, na Câmara dos De pu tados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio e Televisão Ta pajós Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são so no ra em
freqüência modulada na cidade de Santarém,
Esta do do Pará.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de março de 1999. – Antonio Carlos Ma ga lhães, Pre sidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Ademir
Andra de – Ge ral do Melo.
ANEXO AO PARECER Nº 107, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal aprovou, e eu, Presidente do Senado Fe deral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999
Aprova o ato que renova a per missão ou tor ga da à Rá dio e Te le vi são Ta pajós Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so nora em freqüência modulada
na ci da de de San ta rém, Esta do do Pará.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 119, de 12 de mar ço de 1990, que renova por dez anos, a partir de 29 de novembro
de 1986, a per mis são ou tor ga da à Rá dio e Te le visão Ta pa jós Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di odi fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na ci dade de San ta rém, Esta do do Pará.

(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 34, de 1998 (nº
490/97, na Câmara dos Deputados), que
apro va o ato que re no va a con ces são de ferida à Fundação Padre Anchieta – Centro
Paulista de Rádio e TV Edu ca ti vas para explorar serviço de radiodifusão edu cativa de
sons e imagens na Cidade de São Paulo,
Esta do de São Pa u lo, ten do
Parecer favorável, sob nº 600, de
1998, da Comissão de Educação, Relator
ad hoc: Se na dor Ro me ro Jucá.
Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não havendo quem queira discutir, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Sras. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – V. Exª tem a pa la vra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, que ro
me re fe rir à im por tân cia da Fun da ção Pa dre Anchi eta e da programa ção edu ca ti va da RTC, da ex cep ci onalidade de al guns de seus pro gra mas, como o Roda
Viva, tão bem conhecido do povo brasileiro, e de
tantos outros programas, que têm sido, inclusive,
objeto de premiação da Unesco. Gostaria de votar
favoravelmente neste caso; contudo, até que seja
regulamentado o Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al,
pre vis to na Cons ti tu i ção Fe de ral, con ti nu a re mos nos
abstendo.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para en ca mi nhar.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – V. Exª tem a pa la vra.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não pos so de i xar
de ex ter nar a ale gria e o or gu lho de vo tar esta ma téria. A TV Cul tu ra de São Pa u lo e a Fun da ção Pa dre
Anchieta são uma demonstração do que pode este
País, do que pode o Poder Pú blico, do que pode a
sociedade brasileira. Essa televisão é um exemplo
para to dos nós com seu pro gra ma Roda Viva e também com o Cas te lo Ra-Tim-Bum, que é um ori en tador, é o que há de me lhor para as nos sas cri an ças e
para a nossa mocidade. A TV Cultura de São Paulo
é uma demonstração de que quando se quer se
pode. Temos ago ra a pos si bi li da de de dar-lhe for ça
para cres cer.
Eu não entendo, Sr. Presidente, porque a TV
Cul tu ra de São Pa u lo, a TV Edu ca ti va do Rio de Jane i ro, a TV Edu ca ti va do Rio Gran de do Sul e as várias TVs culturais ou educativas dos Estados, não
digo durante todo o dia, mas em um determinado
espaço de tempo, não possam se re u nir em ca de ia
a fim de fa la rem a todo o Bra sil. Se ria a opor tu ni dade de programas culturais como Castelo
Ra-Tim-Bum, pro gra mas ex cep ci o na is como o Roda
Viva, serem transmitidos para todo o País. Seria
fan tás ti co que isso re al men te fos se le va do adi an te.
A meu ver, merecem cré di to, me re cem res pe ito, merecem carinho, merecem admiração as di reções, tanto da Fundação Pa dre Anchieta, como da
TV Cul tu ra de São Pa u lo, que têm fe i to um tra ba lho
mag ní fi co, um tra ba lho que hon ra o Bra sil. E, quando es tamos debatendo a questão da televisão,
quando estamos debatendo a questão da cultura,
da conscientização da nossa gente, vejo nesta TV,
apesar de normalmente fazer as minhas restrições,
o gran de exem plo, o gran de pa ra dig ma para a te levisão brasileira. Voto, pois, com louvor pela re no vação da con ces são da que le ca nal de te le vi são.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, gostaria de dizer ao Senador Eduar do
Suplicy que não tenho coragem de me abster em
uma votação como esta. Com pre en do a po si ção do
seu Partido, mas essa rádio é do seu Estado e é
uma emissora importante no processo educativo
des te País. Esta é uma opor tu ni da de que te mos de,
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votando a favor da renovação desta concessão, de mons trar que é pre ci so re gu la men tar, ur gen te men te,
o Conselho de Comunicação Social, porque temos
visto programas que são verdadeiras aberrações e
que não contribuem em nada para o pro ces so educativo brasileiro. A TV Cultura de São Paulo e a
Fundação Padre Anchieta são um exemplo para o
País, ao lado de ou tras TVs cul tu ra is e edu ca ti vas.
Eu voto com alegria e com prazer. Não po demos nos abster. A meu juízo, no momento em que
pro gra mas ra di o fô ni cos e te le vi si vos do Bra sil es tão
requerendo, no mínimo, um conselho de ética, te mos, isto sim e é por isso que aqui me le van to , de
dar este voto com muita consciência, aplaudindo a
TV Cultura de São Paulo, bem como as outras que
exis tem no Bra sil.
Mu i to obri ga do.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Tem a pa la vra o Se na dor Pe dro Piva.
O SR. PEDRO PIVA (PSDB – SP. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, como representante de São Paulo,
alio-me aos vo tos de su ces so à TV Cul tu ra do meu
Esta do e que ro fa zer um re gis tro e uma lem bran ça,
homenageando aquele que foi o seu fundador. Eu
gostaria que ficassem registrados nos anais desta
Casa o empenho e a dedicação com que se bateu
pela criação e ma nutenção da TV Cultura o
ex-Governador Roberto da Costa Abreu Sodré, ho mem que empenhou todo o seu esforço para que
ela fos se cri a da e se cons ti tu ís se no su ces so que é
hoje.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a palavra à Senadora Ma rina Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Presidente, o Blo co de Opo si ção con cor da in te iramente com as observações feitas pelo Senador
Pe dro Si mon e de ma is co le gas com re la ção à Fundação Padre Anchieta. Trata-se de um exemplo de
como se deve fazer co municação no País, dando
oportunidade às mais diferentes formas de pen samento, criando pro gra mas que vão do edu ca ti vo ao
informativo de boa qualidade. O pro gra ma Roda
Viva é um exemplo dis so. Eu mes ma já tive opor tunidade de participar desse pro gra ma e sei o quan to
ele é importante para os formadores de opinião do
nos so País.
Certamente a po sição do Partido dos Tra balha do res, que tem sido pela abs ten ção no caso de re-
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novações de concessão, não se constitui em ne nhum tipo de de sa pro va ção às ati vi da des da Fun dação Padre Anchieta, mas sim uma forma de, man ten do uma co e rên cia em re la ção à pos tu ra que vem
sendo adotada pelo Partido, fazermos pressão pela
ins ta la ção do Con se lho de Co mu ni ca ção So ci al previs to na Cons ti tu i ção de 1988.
Ain da que o Blo co de Opo si ção es te ja li be ra do
para vo tar de acor do com suas con vic ções, en ten do
que não podemos agir em cima de circunstâncias;
temos que ser coerentes em relação àquilo que
acre di ta mos e de fen de mos.
Tenho absoluta certeza de que o Senador
Eduardo Suplicy vota pela abstenção, mas com o
desejo pro fundo de votar a favor. Com isso, per cebe mos o pre ju í zo que tem ca u sa do a não ins ta la ção
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do re fe ri do Con se lho, pois que, em não se ins ti tu indo o mes mo, te mos de ado tar esse tipo de pro ce dimen to, pre ju di can do os jus tos e não os pe ca do res.
Registro os bons exemplos, porém temos de
cum prir aqui lo que está na de ter mi na ção po lí ti ca, ou
seja, con ti nu ar mos pres si o nan do para que o Con selho seja ins ta la do, mu i to em bo ra re gis tre mos aqui o
quan to o tra ba lho da Fun da ção é im por tan te. O próprio Conselho, ao ser instalado, deve to má-la como
mo de lo, como uma pro pos ta a ser ana li sa da e como
referência para aquilo que gostaríamos que fosse a
prá ti ca dos me i os de co mu ni ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O Blo co fica li be ra do e o Par ti do dos Tra balha do res vota pela abs ten ção.
As Srs. e os Srs. Se na do res já vo ta ram? (Pa u sa.)

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Votaram Sim 58 Srs. Se na do res. Não houve vo tos con trá ri os.
Hou ve 9 abs ten ções.
To tal: 67 vo tos.
Aprovado.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a reda ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são di re tora ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 108, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 34, de 1998 (nº 490, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co missão Diretora apresenta a reda ção
final do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 34, de
1998 (nº 490, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que aprova o ato que renova a concessão deferida
à Fundação Pa dre Anchieta – Centro Paulista de
Rádio e TV Educativas para explorar serviço de ra diodifusão edu cutiva de sons e ima gens na cida de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.
Sala das Re u niões da Co mis são, 17 de março de 1999. – Antonio Carlos Ma ga lhães, Pre sidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Ademir
Andra de – Ge ral do Melo.
ANEXO AO PARECER Nº 108, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal aprovou, e eu, Presidente do Senado Fe deral, nos
termos do art. 48, item 28 do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1999

Aprova o ato que renova a con cessão deferida à Fundação Padre Anchie ta
– Centro Paulista de Rádio e TV Edu ca tivas para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são

261

educativa de sons e imagens na cida de
de São Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o
De cre to s/nº, de 16 de agos to de 1994, que re nova por quinze anos, a partir de 5 de outubro de
1992, a concessão de ferida à Fundação Padre
Anchi e ta – Cen tro Pa u lis ta de Rá dio e TV Edu cati vas para ex plo rar, sem di re i to de ex clu si vi da de,
ser vi ço de ra di o di fu são de sons e ima gens, com
fins ex clu si va men te edu ca ti vos, na ci a de de São
Pa u lo, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vigor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 4:
PARECER Nº 96-A, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de
Vo ta ção, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 96-A, de 1999, da Co mis são de Assuntos Econômicos, Relator: Se nador Edi son Lobão, so bre a Mensagem nº 59, de
1999 (nº 124/99, na origem), pela qual o
Presidente da República submete à de liberação do Senado a es colha do Senhor
Ama u ri Ser ral vo, para exer cer o car go de
Procurador-Geral do Conselho Admi nistra ti vo de De fe sa Eco nô mi ca – CADE.
A ma téria foi incluída na Ordem do Dia da
sessão deliberativa do último dia 10, quando
teve a sua dis cus são en cer ra da.
Pas sa-se à vo ta ção por es cru tí nio se cre to.
As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Vo ta ram SIM 59 Se na do res; e NÃO, 5.
Hou ve 3 abs ten ções.
To tal: 67 vo tos.
Aprovado.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 5:
PARECER Nº 97, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa recer nº 97, de 1999, da Comissão de
Assuntos Econômicos, Relator: Senador
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José Fogaça, sobre a Mensagem nº 60,
de 1999 (nº 125/99, na origem), pela qual
o Pre si den te da Re pú bli ca sub me te à deliberação do Se nado a es colha do Se nhor João Bosco Le opoldino da Fon seca, para exercer o cargo de Conselheiro
do Conselho Administrativo de Defe sa
Eco nô mi ca – CADE.
Em discussão o parecer, em turno único.
(Pausa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Vo ta ram SIM 67 Srs. Se na do res; e NÃO, 3.
Hou ve uma abs ten ção.
To tal: 71 vo tos.
Aprovado.
Será fe i ta a de vi da co mu ni ca ção ao Se nhor
Pre si den te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 6:
PARECER Nº 98, DE 1999
Esco lha de Au to ri da de
Dis cus são, em tur no úni co, do Pa re cer
nº 98, de 1999, da Comissão de Assuntos
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Econômicos, Relator: Se na dor Fre i tas Neto,
sobre a Mensagem nº 64, de 1999 (nº
150/99, na origem), pela qual o Presidente
da Re pú bli ca sub me te à de li be ra ção do Senado a escolha do Senhor Walton Alencar
Rodrigues, para exercer o car go de Mi nis tro
do Tri bu nal de Con tas da União.
Em dis cus são o pa re cer, em tur no úni co. (Pa usa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e Srs. Se na do res já po dem vo tar.

(Pro ce de-se à vo ta ção.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Votaram SIM 64 Srs. Senadores; e NÃO
03.
Hou ve 4 abs ten ções.
To tal: 71 vo tos.
Aprovado.
Será feita a devida co municação ao Pre siden te da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia.
Vol ta-se à lis ta de ora do res.
Concedo a palavra ao Senador Fernando
Be zer ra para fa lar pela Li de ran ça do PMDB.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN.
Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem revi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nado res, em pri me i ro lu gar, que ro agra de cer ao Se nador Ja der Bar ba lho, Lí der do meu Par ti do, que cede
o espaço para que eu possa aqui fazer um registro
que con si de ro da má xi ma im por tân cia.
Domingo, li no jor nal O Estado de S. Paulo
entrevista do Senhor Presidente da República em
que Sua Excelência prega a redução dos juros e
ressalta o quanto é importante que se evite a in flação. E é por isso que quero cumprimentar o Chefe
do Exe cu ti vo.
Ju ros nos pa ta ma res que aí es tão de pri mem a
economia, geram desemprego e po dem conduzir
até à própria instabilidade social. A inflação, eu es pero que o País não volte ja mais a tê-la nos pa tama res de tris te me mó ria. Entre tan to, pre o cu pa-me o
fato de que o Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca te nha
mudado o rumo das prioridades estabelecidas tan tas e tan tas ve zes à so ci e da de bra si le i ra e aos empresários, alegando que a prioridade era a reforma
tributária. A prioridade agora não é mais a reforma
tri bu tá ria. A pri o ri da de é a re for ma po lí ti ca.
Com pre en do que é ne ces sá rio que o País faça
também uma reforma política. Mas é verdade que
se o modelo po lí ti co não é o me lhor, tam bém é verda de que as ins ti tu i ções po lí ti cas es tão fun ci o nan do
plenamente. A estrutura tributária atual conduz ao
desemprego, tira toda a capacidade com petitiva do
produto bra si le i ro lá fora e re duz a ca pa ci da de de o
produto bra si le i ro com pe tir in ter na men te, no con texto da eco no mia glo ba li za da.
Acreditei, durante mu itos anos, que a decisão
do Go ver no era no sen ti do de fa zer a re for ma tri butária.
Em 1996, pou co tem po de po is de ter as su mi do
a presidência da Confederação Nacional da Indús tria, fiz um movimento inédito da história dos mo vimen tos em pre sa ri a is deste País: trou xe mos para cá
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mais de 3.000 industriais, dos mais modestos, aos
maiores em presários, e todos os recantos desse
País, para dizer ao Poder Exe cu ti vo e ao Po der Legislativo que esperávamos que o Con gres so Na ci onal, com a iniciativa do Poder Executivo, pudes se
dar ao País uma estrutura tributária capaz de fazer
com que o pro du to bra si le i ro fos se com pe ti ti vo.
Acostumei-me a ouvir várias e várias vezes ci tações, in clu si ve da im pren sa na ci o nal, que a si tu ação grave que vi vía mos – e vi ve mos hoje de for ma
mu i to mais agu da – era cho ro de em pre sá ri os. Isso
não é ver da de mais. O que os em pre sá ri os bra si le iros querem, hoje, é exclusiva e tão-somente a iso no mia com pe ti ti va, a ca pa ci da de de com pe tir lá fora,
de poder gerar em prego e gerar ren da, e isso só é
possível se removermos os obstáculos daquilo que
se convencionou chamar de custo Brasil., que tem
nas suas maiores e mais importantes componentes
a es tru tu ra tri bu tá ria. A es tru tu ra tri bu tá ria de im postos cumulativos, impostos em cascata, leva muitas
ve zes à in for ma li da de e à so ne ga ção.
Está na hora deste País não mais procrastinar
a re for ma tri bu tá ria. E é isso o que ve nho di zer aqui,
sem tirar a importância que tem a reforma política
para o País.
Lembro-me – e se recordam disso, também,
os Srs. Senadores – o quanto foi duro para mim,
nesta Casa, usar da palavra para dizer que eu que
havia votado tantas vezes con tra a CPMF, com preendendo a crise nacional, a gravidade por que pas sava o Brasil e a necessidade de que se fizesse o
equi lí brio das con tas pú bli cas, o ajus te fis cal, eu vota ria a fa vor da CPMF. E o fa ria aten den do ao pressu pos to da con fi an ça que eu ti nha de que a re for ma
tributária era parte das metas que o Governo havia
es ta be le ci do para a re for ma eco nô mi ca na ci o nal. E,
lamentavelmente, hoje, o Governo, sem dizer que a
reforma tributária não é prioritária – afirmação con trá ria do que ouvi ao lon go de mu i tos anos -, sus tenta que o mais importante agora é que se vote a re for ma po lí ti ca. A re for ma po lí ti ca é mu i to im por tan te,
sim; porém, a reforma tributária, do ponto de vista
da geração de emprego, da produção nacional, do
equilíbrio e das condições que este País preci sa
para pro du zir, é ne ces sá ria.
Os argumentos utilizados são conhecidos: vi vemos uma cri se mu i to gra ve em que é mu i to di fí cil
harmonizar o interesse dos Estados. Não conheço
um só país que te nha vo ta do uma re for ma tri bu tá ria
quan do re i na va a tran qüi li da de em sua po lí ti ca e em
sua economia. Politicamente, vamos bem, mas po -

268

ANAIS DO SENADO FEDERAL

de re mos ir mal, se não vol tar mos a ge rar em pre go e
ren da nes te País.
O meu Partido, PMDB, ontem reunido na sua
Comissão Executiva e pela palavra do seu Líder,
definiu que a reforma tri bu tá ria é uma de suas bandeiras de luta. Definiu, também, que é necessário
que se pen se na re po si ção das per das sa la ri a is dos
tra ba lha do res bra si le i ros.
Sou contra qualquer tipo de indexação, pois
isso significaria a destruição completa de um Plano
que, se não foi de todo exitoso, tem as pec tos ex tremamente positivos, e reindexar a eco nomia seria
destruí-lo e voltar a um passado que nenhum de
nós quer.
Ontem, os empresários iniciaram o diálogo
com os tra ba lha do res. O Pre si den te da CUT, Vi centinho, es teve na FIESP discutindo as novas con dições salariais, e o fez com muito equilíbrio por que
não pe diu a re in de xa ção, com pre en deu a gra vi da de
da situação nacional e que, sem empresa, não há
emprego. No diálogo está a nova bandeira de luta
do PMDB: a sen si bi li da de aos pro ble mas dos tra balhadores brasileiros, como um Partido que deseja
que a produção nacional retome o seu caminho de
com pe ti ção por meio da re for ma tri bu tá ria.
Venho à tribuna desta Casa falar de minha
enorme pre ocupação quando se retira, depois de
tantos anos, so nhos, cren ças e frus tra ções, da pri ori da de na ci o nal a re for ma tri bu tá ria.
O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB-PA) – V.
Exª me con ce de um apar te, no bre Se na dor?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Concedo o aparte a V. Exª, nobre Senador Ademir
Andrade.
O Sr. Ademir Andrade (Blo co/PSB-PA) – Senador Fer nan do Be zer ra, gostaria de fa lar da mi nha
admiração pelo trabalho de V. Exª nesta Casa. Te nho as sis ti do, ao lon go des ses qua tro anos de manda to, ao seu em pe nho, à sua de di ca ção e à po lí ti ca
econômica voltada ao crescimento, à produção, ao
em pre go, ao tra ba lho. La men ta vel men te, pa re ce-me
que V. Exª tem malhado em ferro frio quando pa rabeniza o Senhor Presidente da República, que fala
em ba i xar os ju ros. Nos pri me i ros qua tro anos, houve uma po lí ti ca de ju ros al tos com o in tu i to de cap tar
dólares no mercado internacional para, com isso,
cum prir os com pro mis sos in ter na ci o na is. Ago ra, tendo chegado a dívida interna a um limite in su por tável, des va lo ri za-se o real e a ân co ra, mais uma vez,
é o juro na con ten ção de con su mo. Isso de i xou claro o Dr. Armínio Fra ga quan do ar güi do nes ta Casa.
Ora, V. Exª ques ti o na a ne ces si da de da re for ma tributária; nós, da Oposição, temos debatido essa
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questão desde o início do nosso mandato. Enten díamos que a reforma tributária seria pri o ri da de sobre to das as ou tras re for mas. O Go ver no fez to das.
Agora quer fazer a política e mais uma vez não fa zer a tributária. Entretanto, mesmo expondo essa
questão, V. Exª votou a CPMF nesta Casa e o
PMDB está defendendo a aprovação do impos to
verde no Congresso Nacional, que é o imposto so bre combustíveis, que serviria para melhorar o
transporte no Brasil. Portanto, é mais um impos to
que se está votando, é mais um im posto que o
PMDB, que V. Exª representa, está defendendo no
Congresso Nacional. V. Exª diz que já há tributos
demais e que isso prejudica o setor produtivo. Ora,
se há tri bu tos de ma is e o Governo não dá con ta do
recado, Senador Fernando Bezerra, como vamos
resolver a questão? É preciso mudar a po lítica; é
pre ci so dis cu tir as dí vi das in ter na e ex ter na; é pre ciso pensar em renegociação para não falarmos em
moratória; é preciso mu dar essa realidade porque,
do contrário, não temos saída. De certa forma, V.
Exª diz uma coisa, tem uma boa intenção, provoca
uma von ta de que tam bém é a von ta de da Opo si ção,
mas no fim o Governo caminha no rumo contrário e
o PMDB, lamentavelmente, acata sempre as de cisões e a von ta de do Go ver no.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agra de ço o apar te, Se na dor Ade mir Andra de.
O Sr. Jader Barbalho (PMDB-PA) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Com todo pra zer, Se na dor Ja der Bar ba lho.
O Sr. Jader Bar ba lho (PMDB-PA) – Senador
Fer nan do Be zer ra, de se jo cum pri men tar V. Exª pela
opor tu ni da de das ob ser va ções que está a fa zer. Em
pri me i ro lu gar, pen so que há uma es pe cu la ção nessa questão de que o Presidente da Re pú bli ca es taria a dar prio ri da de à re forma po lítica, que está
nes ta Casa há anos, exis te uma co mis são es pe cial cri a da, cujo Re la tor é o Se na dor Sér gio Ma chado. Fui procu ra do pelo Presi den te do PFL, Se nador Jor ge Bor nha u sen, con ver sa mos com o Se nador Te o tô nio Vi lela, Presi den te do PSDB, e creio
que seja opor tu no tra zer ao Se na do essa ques tão.
Mas não pos so ima gi nar que o Pre si den te da Repú bli ca consi de re que a re for ma tri butária e fis cal
não seja pri oridade. Não ouvi do Presi den te isso.
Há pes soas fa lan do pelo Gover no, mas não ouvi
isso do Pre si den te e, se Sua Exce lên cia co mentar isso co mi go, di rei que o PMDB não irá nes ta
até por que, se eu for ao ter mi nal ro do viá rio de Brasí lia e per gun tar a um ci da dão so bre o que é mais
im por tan te p a r a e l e – g e r a ç ã o d e e m p r e -
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go, um a nova es trutura fiscal capaz de le var ao
desenvolvimento ou cláusula de barreira -, ele irá
perguntar-me se sou de outro planeta, com certeza
absoluta. Estou fora da realidade. Querer pensar
que o povo bra si le i ro vai acre di tar que re for ma po lí tica é o prin ci pal para ele hoje é pro ce der como Ma ria
Antonieta que mandou o povo comer brioche. Não
posso imaginar que o Presidente da República ou
al guém res pon sá vel nes te País pos sa en ten der que
va mos re sol ver dar pri o ri da de ago ra à re for ma po lí tica. A re for ma po lí ti ca ter o seu cur so no Con gres so
tem a nossa solidariedade. Contudo, colocar as re for mas fis cal e tri bu tá ria de lado, de i xar de tra tar seriamente o que é fundamental neste mo mento e
acreditar que se vai estabelecer uma cortina de fu ma ça é su bes ti mar o povo bra si le i ro, e o PMDB não
entra nessa. Não entramos porque, em primeiro lu gar, não subestimamos o povo brasileiro, ao en tender que as cláu su las de bar re i ra e de fi de li da de partidária vão convencer o em presariado brasileiro, os
tra ba lha do res e os de sem pre ga dos de que esse é o
ca mi nho. O PMDB apos tou até aqui e foi so li dá rio –
até porque quase todos neste País diziam que o
modelo era certo. Agora, há muito engenheiro de
obra pronta por aí. A Oposição criticou, mas não
apre sen tou al ter na ti va al gu ma para o mo de lo que aí
está. O PMDB reuniu-se com eco no mis tas de di versas ten dên ci as para in da gar o que fa ri am se fos sem
Senadores, e eles responderam que votariam o
ajus te fis cal. Sabe V. Exª que vo ta ri am por não haver al ter na ti va, e é por isso que o PMDB, à au sên cia
de alternativa me lhor, caminhou para esta questão.
Mas nes te mo men to o PMDB não em bar ca na es tória de que re for ma po lí ti ca tem pri o ri da de nes te momento sobre Reforma Tributária e Fiscal. O PMDB
não embarca nisso. Solidarizo-me com o Pre si dente, por que o Sr. Mi chel Cam des sus deve es tar pensando que o Presidente é um fraco e que vai dizer
que vai privatizar o Banco do Brasil e a Caixa Eco nô mi ca. O Pre si den te da Re pú bli ca con ta com a soli da ri e da de do PMDB, mas não para pri va ti zar a Ca ixa, instrumento de intervenção social, po lí ti ca e habi ta ci o nal, nem o Ban co do Bra sil, o que re dun da ria
em coisíssima nenhuma. O Governo não conta co nos co nis so! Não cre io que o Pre si den te da Re pú blica se submeta a esse Sr. Michel Camdessus, que
pode mandar no Fundo Monetário Internacional,
mas o Che fe Exe cu ti vo do Brasil cha ma-se Fer nando Hen ri que Car do so. Nós, aqui no Con gres so Na cional, não vamos nessa “pataquada” de pensar que
o caminho para o País con sis te em ven der o Ban co
do Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral. V. Exª vem,
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com muita oportunidade, mais uma vez com a res ponsabilidade de Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos e da Confederação Nacional
da Indústria, chamar a atenção do Congresso e do
Governo para esse as pec to. Os jor na is de do min go
que V. Exª leu pu bli cam que, nos úl ti mos 10 anos, a
re ce i ta tri bu tá ria do País foi am pli a da em 50% e que
re pre sen ta hoje 33% do PIB na ci o nal. O povo bra sile i ro quer sa ber se não é pos sí vel fa zer um re ar ranjo na apli ca ção do di nhe i ro pú bli co. O povo bra si le iro per gun ta por que a pres ta ção de ser vi ço con ti nua
tão frágil, quando a aplicação de receita tributária
atinge 33%. Quero di zer que estou estudando uma
CPI. Não é só o Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães
que a estuda. Estou es tu dan do com base numa entre vis ta dada pelo Dr. Eve rar do Ma ci el, aliás já tra zida a este Plenário, em que ele mostra o escândalo
da sonegação no Brasil, sendo ele nosso xerife do
combate à sonegação. O tema tomou uma página
in te i ra do Jor nal O Glo bo de três me ses atrás, mostran do que os ban cos e as ma i o res em pre sas des te
País não pagam impostos. Temos que conferir se
isso é ver da de. A re ce i ta foi am pli a da em 50% 33%
do PIB. Algo está errado. Como disse, também es tou es tu dan do essa CPI, para ter mos es cla re ci mentos so bre essa ques tão. A re for ma tri bu tá ria e fis cal
é da maior oportunidade, e não cre io que o Pre sidente queira colocar reforma política como pri o ri dade no seu Go ver no. É uma in jus ti ça, é uma es pe culação o que estão fazendo! Entre reforma tributária
e fiscal e cláusula de barreira, te nho cer te za de que
o Pre si den te não está pre o cu pa do com esta úl ti ma!
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Muito obrigado, Se nador Jader Barbalho. Espero
que V. Exª realmente esteja certo, por que seria
inadmissível que se in vertesse a prioridade de um
assunto que certamente colocará o setor produtivo
na ci o nal em con di ções de cres cer e de ge rar em pregos no País. Agradeço a V. Exª pela solidariedade.
Tenho a mais absoluta convicção e or gulho de per tencer a este PMDB, liderado de forma com petente
por V. Exª, que assume, cada vez mais, um papel
im por tan te na cons tru ção do fu tu ro des te País.
Senador Ademir Andrade, agradeço a so li da rie da de de V. Exª. No en tan to, sem de se jar uma po lêmi ca nes te mo men to, per mi ta-me di zer que dis cor do
de muitas de suas posições. Não estamos agora a
discutir política ma cro e co nô mi ca. Con tu do, é ver dade o que disse o Senador Jader Barbalho: em ne nhum instante ouvi nesta Casa, ou em qualquer lu gar des te País, uma pro pos ta al ter na ti va de po lí ti ca
econômica. É mu ito fácil criticar. Eu poderia fazer
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um discurso in teiramente oposicionista e ser apla udido pela Oposição, mas é pre ciso que se façam
propostas para o Brasil realmente seguir em frente
em uma po lí ti ca que gere em pre go e ren da. A re forma tri bu tá ria é mu i to im por tan te, e agra de ço o apo io
de V. Exª.
Com relação aos juros, votei pela CPMF, sim.
Vo tei e jus ti fi quei meu voto. Com re la ção ao im pos to
verde, sabe o meu Partido que só votarei qualquer
imposto neste País se vier no bojo de uma reforma
tri bu tá ria. Não me po si ci o nei con tra nem a fa vor do
im pos to ver de. Enquan to for Se na dor da Re pú bli ca,
não votarei qualquer tipo de imposto que venha a
onerar ainda mais a produção brasileira, que che gou ao li mi te su por tá vel de car ga tri bu tá ria. É ver dade, sim: um terço de tudo o que se produz neste
País vai para o Governo. Se é verdade como disse
o Senador Jader Barbalho que a sonegação neste
País é elevada, imaginem V. Exªs o quanto as empresas formalmente estabelecidas estão pagando
de im pos tos, que re pre sen tam qua se 33% do PIB. E
todos sabemos que a informalidade da economia é
enorme no Brasil. Portanto, a carga tributária está
desequilibrada, e esta é mais uma razão por que
de fen do uma ur gen te re for ma tri bu tá ria.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB-MS) – V. Exª conce de-me um apar te?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Con ce do o apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB-MS) – Senador
Fer nan do Be zer ra, es tou mu i to gra ti fi ca do e não poderia esperar que outra fosse a posição de V. Exª
com re la ção às re for mas que ain da pre ci sa mos re alizar neste País. Colhi de sua fala uma frase mu i to
importante. V. Exª disse que a maior parte dos pa íses do mundo promoveu sua re forma tri butária em
meio à cri se. O Bra sil vive tal vez uma de suas maiores cri ses: cri se da fede ra ção bra sileira, que
atin ge to dos os entes públi cos Mu nicípios, Esta dos e a própria União. A dí vida do Bra sil au mentou mais de dez ve zes em cin co anos. De US$ 40
bi lhões, está ultra pas san do a casa dos US$ 400
bi lhões, e as re ceitas de que este País pre ci sa
têm sido pontu a das não po de mos negar isso.
Então, V. Exª tem ra zão. Como temos tido receita
no Bra sil? Au men tan do ou cri an do im pos tos, ou então, re i te ra das ve zes, ti ran do di nhe i ro, ti ran do re cursos dos Estados e dos Municípios, como é o caso
do FEF e da Lei Kan dir. Então, urge um or de na mento disso tudo, uma mobilização para sairmos dessa
situação. Quero di zer ao Sena dor Ademir Andra de
e a to dos quantos me ouvem nesta opor tunidade
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que, na pri meira vez em que foi vo ta da a CPMF
nes ta Casa, não foi vo ta da só pe los Parti dos da
base do Go verno. Na Câ ma ra Fe de ral, já existia
um pro je to de au to ria de ilus tre De pu ta do do Par tido dos Trabalhadores, cri an do uma con tribuição
para me lhorar o quê? O que é que se di zia na
épo ca? O que di zia Adib Ja te ne, en tão Mi nis tro da
Sa ú de, quando veio a esta Casa, onde en controu
am pa ro até em um ilus tre com pa nhe i ro nos so da
Opo si ção, Anto nio Car los Va la da res, opo si ci o nis ta
fer re nho, que lu tou arden te men te pela cria ção da
CPMF? Que o ob je ti vo era sal var a sa ú de no Brasil, con tribuindo um pou co mais para a ci da da nia,
para a me lho ra ria da qualidade de vida do nos so
povo e da nos sa gen te. Se ela foi des vir tu a da, se
tor nou-se des ne ces sá ria atra vés dos tem pos, ou
se não atin giu sua fi na li da de, Se na dor Fer nan do
Be zer ra, não cabe ne nhu ma res pon sa bi li da de
nem a V. Exª nem a mim, que a vo ta mos num
dia, por que foi vo ta da com o in tu i to de aju dar a
me lho rar a qua li da de de vida do nos so povo e
da nos sa gen te. No en tan to, con si de ro de gran de im por tân cia o pro nun ci a men to de V. Exª, porque pre ci sa mos re pen sar o as sun to. Não po demos mais au men tar re ce i ta só pela cri a ção de
im pos tos ou pela ven da das es ta ta is. Cre io que
pre ci sa mos mo der ni zar o Esta do, tor nan do-o
mais ágil. No en tan to, Sr. Pre si den te, ven der
tudo como es ta mos ven den do é aca bar c o m o
pa tri mô nio do Bra sil! Li hoje um ar ti go de Ja nio
de Fre i tas na Folha de S.Paulo, di zen do que es tamos per den do a no ção das co i sas, por que ven der o
Banco do Brasil é tirar o único órgão que temos
para pro mo ver o fo men to da agro pe cuá ria; ven der a
Caixa Econômica Fe deral é ficar indagando para
onde vai o dinheiro do trabalhador brasileiro do
FGTS. Além disso, quem vai estimular a ha bitação
no Bra sil? Por isso, pa ra be ni zo V. Exª por es tar ocupan do esta tri bu na para re a fir mar o com pro mis so da
entidade que re pre sen ta não sei se V. Exª está falan do como Pre si den te dela, mas, com toda cer te za,
está fa lan do em nome do nos so Par ti do. Nes se sentido, cumprimento V. Exª, porque seu pro nun ci amen to tem di re ção e en con tra eco no seio da so ci eda de bra si le i ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Muito obrigado a V. Exª. Sr. Presidente, ainda há
vá ri os pe di dos de apar te.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Comunico a V. Exª que o tem po já está es go ta do em
exa ta men te nove mi nu tos. So li ci to aos pró xi mos aparte an tes que se jam bre ves nas suas ma ni fes ta ções. O
ora dor fala pela Li de ran ça e dis põe de vin te mi nu tos.
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O Sr. Ro ber to Sa tur ni no (Blo co/PSB-RJ) – V.
Exª me con ce de um apar te?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Tem a pa la vra V. Exª.
O Sr. Roberto Sa tur ni no (Bloco/PSB-RJ.) –
Pro me to ser bre ve, Se na dor Fer nan do Be zer ra, mas
quero saudar, com muito vigor, o pro nunciamento
de V. Exª, res sal tan do a pri o ri da de da re for ma tri butária, porque há muitos indícios de que, para o Go ver no, ela de i xou de ser uma pri o ri da de. O Se na dor
Jader Barbalho disse que não acredita. Mas, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, trata-se daquela
velha história: Yo no creo en brujas, pero que las
hay, hay. A im pren sa não in ven ta uma no tí cia de tal
importância e, se foi veiculada a queda de pri o ri dade da re for ma tri bu tá ria, hou ve al gu ma con ver sa de
subs tân cia nes se sen ti do. Sen do as sim, é im por tante que a Insti tu i ção Se na do Fe de ral tome a ini ci a ti va
de levar avante essa reforma tributária. Quando a
discussão surgir, de forma objetiva, teremos al gumas divergências acerca do projeto adequado, po rém elas serão substancialmente menores que as
convergências. Os representantes da Oposição
apoiarão fundamentalmente o ponto de vista de V.
Exª referente à prioridade que se deve dar à pro dução. É preciso aliviar a em presa nacional da carga
tri bu tá ria que pesa so bre ela. Não obs tan te, nós, da
Oposição, acreditamos que a pessoa física paga
muito pouco imposto neste País. Procuremos os
pontos de contato e tomemos a iniciativa. Como V.
Exª preside a Comissão de Assuntos Econômicos,
sugiro que constituamos uma subcomissão de di cada ao es tu do e a uma pro po si ção a res pe i to das reformas tributária e agrária, sem pre defendidas por
pela Oposição, que se opõe a essa política eco nômi ca. Pa ra béns pelo seu pro nun ci a men to.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agra de ço a V. Exª. Pre ten do, com o meu pro nun ci amen to, ini ci ar o de ba te acer ca da re for ma tri bu tá ria.
O Sr. Arlindo Porto (PTB-MG) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Ouço V. Exª com pra zer.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Apelo aos Srs. Senadores que sejam breves nas
suas manifestações, visto há 26 oradores inscritos
para o Expe di en te.
O Sr. Arlindo Porto (PTB-MG) – Não poderia
deixar de fazer o meu registro, quando o Senador
Fernando Bezerra, respeitado e con ceituado, fala
em nome do PMDB e como legítimo representante
da clas se em pre sa ri al des te País. Ontem, da tri bu na
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desta Casa, protestei contra as recentes medidas
implementadas pelo Governo, especialmente quan do se reduz IPI para automóveis. Não sou contra a
redução de tributos para produtos, mas discordo
dos pri vi lé gi os des ti na dos a um seg men to, pois po lítica segmentada não reduz inflação. Pode-se ape nas reduzir custos de determinado produto por um
determinado tempo. Não vejo por que pri vi le gi ar um
seg men to de em pre sá ri os que não con tri bui efe ti vamente para o processo de desenvolvimento deste
País. E as pequenas empresas nacionais? Se é importante reduzir o imposto para gerar emprego, as
nossas pequenas empresas seguramente saberiam
pro du zir se ti ves sem re du zi da a sua car ga tri bu tá ria.
Os empresários brasileiros saberiam – e saberão –
dar a sua con tri bu i ção na ge ra ção de em pre gos. Por
já haver proposto a discussão dessa ques tão, lou vo
o seu pronunciamento. Preocupa-me o fato de, na
semana passada, o Secretário Cláudio Considera,
do Mi nis té rio da Fa zen da, ter anun ci a do que vai reduzir as alíquotas de importação de produtos. Tra ta-se de mais uma incoerência, quando precisamos
fortalecer a nos sa atividade empresarial, produzir
mais para ex por tar os nos sos ex ce den tes e atin gir a
meta de US$100 bilhões de exportação anunciada
pelo Governo no ano passado. Não conseguiremos
esses objetivos se medidas dessa natureza forem
tomadas. Cumprimento-o pela iniciativa. Vamos so lu ci o nar a ques tão tri bu tá ria para que o Bra sil pos sa
ser competitivo, dando dignidade a sua população,
ge ran do em pre go e ren da. Mu i to obri ga do.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agra de ço o seu apar te.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT-AL) – Con cede-me V. Ex.ª um apar te?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Ouço V. Exª com pra zer.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT-AL) – Obri gada, Sr. Presidente. Senador Fernando Bezerra, pa ra be ni zo-o pelo seu pro nun ci a men to. Não tive oportunidade de fazê-lo quando o Senador Pe dro Piva
ocupou a tribuna para abordar questões re la ci o nadas ao papel do ca pital produtivo no Brasil. Mi li tamos po li ti ca men te em cam pos opos tos, mas não duvido de que poderemos pro mo ver o de ba te da re forma tributária, o de bate da Nação brasileira sobre a
consolidação dos desenvolvimentos econômico e
so ci al, dos cré di tos e sub sí di os para o ca pi tal pro dutivo, que gera renda, paga impostos e pro duz em prego neste Brasil. É injusto dizer que a Oposição
não apre sen tou ne nhu ma al ter na ti va. Te mos po si ções
diferentes dentro do próprio Bloco de Oposição, mas
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temos dis cu ti do a ques tão des de o iní cio do pro cesso de globalização. Não sou economista, mas sempre entendi que o processo de globalização exigia
precedentes, ou seja, mobilidade de capital, força
de tra ba lho e mer ca do ria. Os gran des pa í ses não se
inseriram na globalização, apenas impuseram a ou tros com grande potencial de desenvolvimento,
como o Brasil, que o fizessem. Eles não garantem,
em função das suas cláusulas protecionistas, das
suas bar re i ras, mo bi li da de da mercadoria e da força
de trabalho. Basta ver, quem criticava o Muro de
Berlim, o imen so muro de con cre to na tra ves sia México-Estados Unidos que impede a entrada da nos sa for ça de tra ba lho mi se rá vel. De ve ría mos ini ci ar a
discussão de uma agen da so ci al para o Bra sil, para
o nosso desenvolvimento econômico, para in te grarmo-nos à globalização e discutir a nossa dí vi da exter na. Há al gu mas per so na li da des den tro do pró prio
Bloco, como o Se na dor Ade mir Andra de, que tra balham a re ne go ci a ção. Eu de fen do com tran qüi li da de
a questão da moratória. Apesar de o termo as sustar, essa discussão deve acontecer em vários pa íses. Todos nós, coletivamente, in dependentemente
das nossas convicções ideológicas, poderemos dis cutir por intermédio do Tribunal da Dívida Externa,
que será montado em abril para que todos os pa íses discutam a questão. Até Bill Clinton está dis cutindo o assunto. Ontem, na reunião dos países afri canos, por demagogia ou não, ele propôs o per dão
pelo G-7. Poderíamos, pois, discutir uma agenda
nacional, o parque produtivo nacional. Não se trata
de sim ples men te di zer “ago ra po de mos ex por tar” ou
“mer ca do não se faz de uma hora para ou tra”. Cla ro
que V. Exªs sabem me lhor do que eu que merca do
não se conquista de uma hora para outra. Muitos
dos espaços bloqueados em função da importação
e da aber tu ra des va i ra da pa tro ci na da no Bra sil compro me teu ca de i as pro du ti vas in te i ras em nos so País
– nem preciso referir-me ao que aconteceu com a
agri cul tu ra. So li da ri zo-me com o pro nun ci a men to de
V. Exª. Pre ci sa mos fa zer com que esta Casa de ba ta
ques tões im por tan tes para a cons tru ção de uma nação. Com o nosso grande potencial de com pe ti ti vidade, devemos entrar no próximo século sem falar
de fome, de miséria e de desemprego, mas apre sentando ao Planeta Ter ra a ver da de i ra Na ção brasi le i ra. Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te, pela be ne volência.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Mu i to obri ga do, Se na do ra He lo i sa He le na.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB-RN) – Con cede-me V. Exª um apar te?
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O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Sr. Presidente, dependo também da benevolência
de V. Exª para ouvir o Senador Ge ral do Melo, meu
conterrâneo.
O Sr. Geraldo Melo (PSDB-RN) – Sr. Pre sidente Ronaldo Cunha Lima, entendo bem a di fi culda de em que se en con tra por ser se me lhan te àquela experimentada por mim antes da Ordem do Dia.
Pe ço-lhe ape nas que te nha a mes ma pa ciên cia que
tive e a mes ma ge ne ro si da de que pro cu rei ter, ins pira do pela sua com pa nhia e me de i xe fa zer uma pequena in tervenção no pronunciamento do Senador
Fer nan do Be zer ra. Ima gi no que o que pres si o nou V.
Exª, Se na dor Fer nan do Be zer ra, a le van tar o pro blema com essa energia foi o cenário que se procurou
criar de que o Presidente da Re pú bli ca es ta ria in teres sa do em de sa ti var ou de sa ce le rar a dis cus são da
reforma tributária, em favor da reforma política, que
pas sa va a ter uma pri o ri da de ma i or. Tam bém te nho
lido a esse respeito. Se essa for a orientação dada
ao nosso Partido, há aqui pelo menos três Se na dores que se sentem excluídos do processo, por que
nenhum de nós recebeu esse tipo de orientação da
parte de quem quer que seja. Os Se na do res Car los
Wilson e Pe dro Piva estão in sistindo para que eu
não deixe de dizer que essa seria uma orientação
inútil, porque a nossa posição e a nossa convicção
é de que, por mais importante que seja – e é – a
modernização da estrutura política do País e, por tanto, a produção, para a sociedade, de uma re forma política compatível com as necessidades do
País, o gran de pro ble ma do Bra sil é que o povo está
desempregado, a ati vidade econômica está em re cessão. Neste mo mento de crise, a discussão em
torno da reforma política pareceria uma coi sa que
está interessando mu ito a Senador e a De putado,
não sei se para o ci da dão que está de sem pre ga do,
batendo pelas ruas à procura de uma maneira de
sobreviver, é muito importante saber se vamos ou
não ter voto distrital, se haverá cláu su la de bar re i ra
para par tido pe que no, se se vai ou não per mi tir co li gação. Por tan to, digo a V. Exª que par ti ci po da sua po sição de considerar prioritária a reforma tributária, que
seja uma re for ma tri bu tá ria vol ta da para vi a bi li zar a vida
e a contribuição de todos, para que a sociedade bra sileira, pagando os impostos, que precisam existir, seja
uma sociedade que produza sem a aflição de ter de
entregar uma unidade em cada três pro du zi das para o
Governo. Não estou autorizado a falar em nome da
Ban ca da do meu Par ti do, mas co nhe ço o pen sa men to
de dois com pa nhe i ros do PSDB que es tão aqui ao meu
lado. Acre di to que estou expressando o pensamento
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de les quan do digo tudo isso a V. Exª, a quem cumpri men to pelo pro nun ci a men to.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Muito obrigado, Senador Geraldo Melo, fico mui to
sensibilizado, pois sei o quanto é conhecedor dos
problemas econômicos do nosso País e sei das
suas pre o cu pa ções com a pro du ção na ci o nal.
Eu queria esclarecer que a mesma in ter pre tação que dei às palavras e à entrevista do Senhor
Pre si den te da Re pú bli ca foi dada pela sen si bi li da de,
pelo talento e pela responsabilidade da grande jor na lis ta po lí ti ca Tereza Cru vi nel, que, em sua co lu na
de hoje, não de i xa dú vi da quan do afir ma cla ra men te
que o Presidente da República devia es clarecer de
for ma mais ex plí ci ta que a re for ma tri bu tá ria não era
pri o ri da de do Go ver no.
Em momento nenhum o Presidente disse que
a reforma tributária não era uma prioridade. Sua
Excelência ape nas estabeleceu uma ordem. A pri oridade maior agora é a reforma política, e isso me
pre o cu pa mu i to.
Faço esse registro para que não se tenha a
idéia de que interpretei er ra do ou de que há al gu ma
leviandade nas mi nhas co lo ca ções. Esse é o en tendi men to de to dos.
Sr. Presidente, se V. Exª permitir, eu gostaria
de ou vir o apar te do Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Sr. Senador, V. Exª não ima gi na o cons tran gi men to
da Mesa em voltar a solicitar aos Srs. Senadores
compreensão, porque, como citei, ainda te mos 26
Se na do res ins cri tos. A Mesa fi ca ria imen sa men te feliz em po der con ti nu ar ou vin do o ju di ci o so pro nun ciamento de V. Exª, mas faço este apelo porque há
outros oradores ins critos, inclusive um para falar
pela Li de ran ça.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Sr. Presidente, encerrarei exatamente no momento
que V. Exª dis ser que não há mais pos si bi li da de de
to le rar. Enquan to isso, eu gos ta ria de ou vir os Se nado res Luiz Otá vio, Pa u lo Sou to, Pe dro Piva.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
V. Exª ja ma is ou vi rá essa pa la vra.
O Sr. Luiz Otávio (PPB-PA) – Senador Fer nando Be zerra, cumprimento V. Exª pela iniciativa
de trazer para esta Casa um tema tão importante,
mu i to dis cu ti do em to dos os ní ve is da po pu la ção do
nos so País. Con cor do com V. Exª quan do usa o argu men to de que tal vez Te re za Cru vi nel ti ves se sido
a porta-voz do Presidente da República. Não quero
ser o dono da ver da de, mas eu da ria mais esse voto
de con fi an ça ao Pre si den te. Pri me i ro, por que, com a
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mu dan ça fe i ta na equi pe eco nô mi ca, prin ci pal men te
no que se refere ao Banco Central, o Presidente
Fernando Henrique precisa de um tempo para que
os re sul ta dos das me di das to ma das pela di re ção do
Ban co Cen tral – lo gi ca men te de co mum acor do com
o Ministro da Fazenda, Pedro Malan -, se façam
sentir. O Pre sidente é muito enfático quando, em
entrevista à imprensa, mantém o Sr. Pedro Malan
como Ministro da Fazenda e sua equipe. Creio que
esse é o caminho certo. Não digo que essa atitu de
vai mudar o destino de nada, apenas coloco como
uma posição firme do Presidente. Sua Excelência
terá meu apoio porque precisa de tempo. Talvez a
reforma política possa esperar. Mas é preciso dar
tempo à equipe econômica para que os resultados
surjam, antes da necessidade pre men te da re for ma
tributária fiscal. Acredito que nesse espaço de tempo cabe a reforma política. Esse é o meu ponto de
vis ta. Mu i to obri ga do, Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agra de ço a in ter ven ção de V. Exª e me per mi ta discor dar. Acre di to que há mu i to tem po o Go ver no vem
colocando o tema como prioridade, e o que que remos é abrir o de ba te em tor no des se as sun to. Te ríamos até o final do ano para debater e, se possível,
vo tar, para que as mu dan ças en tras sem em vi gor no
próximo ano. Não tenho dúvida nenhuma que, do
ponto de vista da produção nacional, é ab so lu tamente impossível ser competitivo com a estrutura
tri bu tá ria que aí está. So mos um dos pou cos pa í ses
do mundo que exporta impostos. Há algumas pou cas una ni mi da des na ci o na is. Uma de las é que é necessário exportar. Como exportar? Eu me ques ti ono, com relação ao acordo com o FMI, quando o
Governo coloca uma meta de R$11 bilhões. Meu
desejo é de que fossem R$20 bilhões, R$30 bi lhões, por que esse va lor se ria a cer te za de ge ra ção
de em pre gos e de au men to de pro du ção.
Permitam-me duvidar, se o Governo não tiver
políticas com plementares além das que existem,
que se possa atin gir esse pa ta mar. Não te mos condi ções de com pe tir. O dó lar su biu, mas não por uma
decisão somente do Governo. Su biu pela pressão
de mercado. Vivíamos uma irrealidade. O dó lar se
aproximará, certamente, de um valor justo, de um
valor real, de uma paridade correta em relação a
isso aí. Aju dou as ex por ta ções, mas não é só isso.
Precisamos discutir o custo Brasil, uma re forma na le gis la ção tra ba lhis ta, mas não que ro des vi ar
o tema. Será que não dá para pensar que em vez
de proteger, a atual le gislação desprotege os tra balha do res, uma vez que 57% de les não têm a car teira
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assinada? Esse número é gra ve e vem evoluindo
nos últimos anos, passou de 45% para 57%. Mas
esse é um ou tro as sun to.
Agradeço a V. Exª e quero di zer que também
concordo que a reforma política, dentre tantas ou tras, é fun da men tal. Mas há pri o ri da de, di an te des se
contexto de po lí ti ca eco nô mi ca que to dos nós tor cemos para que dê cer to, para que se che gue ao fi nal
do ano com o Brasil começando a crescer e assim
tenha um desenvolvimento sustentado por muitos
anos. Para que isso aconteça, é preciso que haja
re al men te uma es tru tu ra tri bu tá ria ade qua da.
O Sr. Gilberto Mes tri nho (PMDB-AM) – Se nador Fernando Be zerra, V. Exª me permite um apar te?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Senador Gilberto Mestrinho, ouço V. Exª com pra zer.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB-AM) – Emi nente Senador Fernando Be zerra, Membro do meu
Par ti do e Pre si den te da Co mis são de Assun tos Econômicos, é muito oportuna e responsável a co lo cação de V. Exª. Num mo men to di fí cil para o País, momento de crise em que a cada dia mais tra ba lha dores são dispensados, famílias ficam sem fonte de
renda, problemas como esses só serão so lu ci o nados com o crescimento da atividade econômica.
Não há qualquer má gica capaz de gerar trabalho,
apenas o crescimento da atividade econômica. Há
dois ve to res fun da men ta is na ge ra ção des se cres cimento, sem nos abstrairmos da criatividade hu mana, que é importante no processo: a po lítica de ju ros, que V. Exª abordou no início de seu pro nun ci amento, e a sistemática tributária. O Brasil tem, tal vez, o mais complexo sistema tributário do mundo.
São 52 impostos que o empresário tem de en frentar, no seu trabalho, na sua luta; e mais: tem que
en fren tar o guar da da es qui na, por que há uma fis calização e uma pres são cons tan tes, além de uma burocracia extraordinária. Se conseguíssemos, pelo
menos, simplificar a burocracia tributária, a pa pe lada, a quan ti da de de li vros, já se ria um gran de avanço. Por isso, é importante o debate desse tema no
plenário do Senado, para que cheguemos a um de nominador comum. A carga tributária brasileira até
que não é das maiores, é apenas 1% a mais que a
car ga ame ri ca na, mas é tão com ple xa que, para poder cumprir com essas obrigações tributárias, as
em pre sas têm um cus to fan tás ti co. Assim, pa ra béns
ao Se na dor pelo dis cur so que vem fa zen do.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agradeço a V. Exª o aparte. Gostaria ape nas de fazer a ob ser va ção de que a car ga tri bu tá ria bra si le i ra
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é muito alta em relação ao tamanho da nossa eco no mia. O PIB ame ri ca no é mu i to ma i or que o nos so.
Agra de ço, mais uma vez, a V. Exª, pois con sidero muito importante a manifestação de um ho mem ex pe ri en te, que governou o seu Estado e que
tem uma gran de li de ran ça. Fico en va i de ci do e agrade ci do pelo seu pro nun ci a men to.
O Sr. Paulo Sou to (PFL-BA) – Senador Fer nan do Be zer ra, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Ouço V. Exª com prazer, se assim o permitir o Sr.
Pre si den te Ro nal do Cu nha Lima.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Apenas gostaria de lembrar ao Se nador Fernando
Bezerra que o seu tempo já está esgotado e ul trapas sa do em 36 mi nu tos.
Pediria, mais uma vez, aos Srs. Senadores
que apar te am o ora dor que fos sem bre ves em suas
manifestações.
O Sr. Pa u lo Sou to (PFL-BA) – Sr. Presidente,
eu que ria ape nas ten tar des vi ar um pou co a dis cussão so bre se o Pre si den te pen sa que a re for ma fiscal deve ou não ser examinada agora. Minha in tenção é tra zer à dis cus são cer tas ques tões que con sidero realmente importantes. Estamos em plena cri se fis cal, em que os Esta dos e a União que rem ar recadar mais e o setor empresarial, com toda razão,
quer pagar me nos. Começamos a discussão de um
pro ble ma real, em cir cuns tân ci as de ex tre ma gra vi dade. Foram votados impostos novos por uma con tingência fiscal, extremamente difícil, fala-se em novos
im pos tos e, ao mes mo tem po, o se tor pro du ti vo na cio nal tem to das as ra zões para ten tar di mi nu ir a car ga
tributária e até mais do que isso ou ao lado disso.
Parece-me que a simplificação do sistema tributário
poderia ser feita rapidamente. Para que tenhamos
uma idéia, duas medidas extremamente importantes
foram tomadas ano passado. A primeira delas foi a
desoneração do ICMS das exportações, que era
uma excrescência. Não se pagava ICMS para ex portação de produtos industrializados, mas pa gava-se pela exportação de produtos primários. Era
algo comentado no Bra sil há anos. A ou tra, pior, era
o monopólio do Brasil ao pagar ICMS sobre bens de
capital. Então, o Governo Fe de ral fez um cer to sa crifício, assumiu uma parte disso aí, e, hoje, o assunto
voltou a existir com os Estados, que têm toda a ra zão, pois lhes foram tiradas receitas importantes,
sendo isso extremamente prejudicial a alguns deles.
Estou ape nas que ren do dar uma idéia do ní vel de di ficul da de que jus ti fi ca, até mes mo, a dis cus são ime di ata des se pro ble ma. Li de ti da men te o úl ti mo pro jeto da
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re for ma tri bu tá ria. E vejo que o seu prin cí pio ge ral é
o seguinte: a carga tem que ficar neutra, não se
pode per der um úni co real com re la ção à ar re ca dação – a União e os Esta dos não po dem per der e, ao
mesmo tempo, as empresas que rem pagar me nos.
Então, é efetivamente um grande que bra-cabeça.
Nesse momento, se pudéssemos antecipar, como
bem fa lou o Lí der do PMDB, al gum me ca nis mo que
diminuísse a sonegação e que desse ao Governo
ins tru men tos que o per mi tis sem agir com mais li berdade, isso seria ex tremamente importante. Outro
ele men to que com ple men ta esse ra ci o cí nio é sa ber,
nas di ver sas es fe ras da Fe de ra ção, quem faz o quê.
Uma reforma tributária tem que, necessariamente,
ser acom pa nha da por uma atri bu i ção ní ti da de competências nas três esferas de Governo: União ,
Esta dos e Mu ni cí pi os. É pre ci so ter cons ciên cia dessas dificuldades. Percebi que para diminuir os im postos em cascata, que são uma excrescência, a
so lu ção apon ta da foi o au men to gran de da car ga do
ICMS. Por todo esse nível de dificuldades, e nisso
V. Exª tem toda ra zão, faz-se ne ces sá ria a an te ci pação dessas discussões, sem que isso venha per turbar o am bi en te des se mo men to no Bra sil. Des sa forma, alcançaremos os resultados que nos permitam
ver com certa objetividade essa reforma que todos
pretendemos.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB-RN) –
Agradeço a V. Exª, Senador Pa ulo Souto. Penso
que o seu apar te vem re for çar os meus ar gu men tos
de que é necessário, diante da complexidade e da
própria crise, dar início rapidamente a uma dis cussão di fí cil, mas ex tre ma men te opor tu na. O se tor produ ti vo não está que ren do...
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima.
Fazendo soar a campainha.) – Senador Fernando
Bezerra, a Mesa en ten de a pro pri e da de do as sun to,
a sua oportunidade e a sua importância. Com cer teza, esse assunto voltará a ser debatido nas pró ximas ses sões pe las ma ni fes ta ções, in clu si ve, do próprio Líder do Par ti do, Se na dor Ja der Bar ba lho. Pelo
vejo e sinto, há o de se jo do Ple ná rio de se ma ni festar. Renovo o apelo para que V. Exª encerre o seu
pronunciamento, uma vez que o tempo de V. Exª
extrapolou em mu ito o es ta be le ci do re gi men tal mente, para que possamos ouvir outros oradores. Há o
Senador Ademir Andrade que já deveria estar ocu pando a Presidência e que deverá falar pela Li deran ça do Par ti do.
Agradeço de coração a com pre en são dos Srs.
Se na do res, em bo ra de se jás se mos, to dos nós, con tinu ar ou vin do a bri lhan te ex po si ção do Se na dor Fer-
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nando Be zer ra, que tem au to ri da de para fa lar so bre
um as sun to tão pal pi tan te, tão atu al e que in te res sa
tan to a to dos nós.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB -RN) –
Sr. Pre si den te, só para en cer rar.
Quero agradecer e pe dir des cul pas aos Se nado res que gos ta ri am de se ma ni fes tar so bre a questão. Agradeço a paciência e a tolerância do Pre sidente. Ve nho aqui, em meu nome e em nome do
meu Par ti do, por uma de fe rên cia con ce di da pelo Líder e Presidente do Partido, Senador Jader Bar balho, trazer à discussão um tema que reputo mu i to
im por tan te. Pen so que te re mos opor tu ni da de de voltar a tra tar des se as sun to.
O se tor pro du ti vo bra si le i ro não está pre o cu pado em reduzir a carga tributária. Está preocupado
em ter as con di ções de com pe ti ção.
Mu i to obri ga do.
Durante o discurso do Sr. Fernando
Bezerra, o Sr. Antonio Carlos Ma galhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ronaldo Cunha
Lima, 1º Se cre tá rio.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB-MT) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para uma co mu ni ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Concede rei a pa la vra a V. Exª logo após o pro nun ci amento do Senador Ademir Andrade, que havia so li cita do sua ins cri ção para fa lar como Lí der do Blo co.
Tem a palavra o Senador Ademir Andrade. V.
Exª dis põe de 20 mi nu tos, já ad mi tin do a to le rân cia
con ce di da a ou tros ora do res.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Os temas são mu i tos im por tan tes, Sr. Pre siden te, mas é pre ci so cum prir o Re gi men to e res pe itar a vontade da maioria dos Senadores desta
Casa. Penso que a Mesa deveria ter mais rigor. O
Senador Fernando Be zerra extrapolou o seu tempo
em exa ta men te 40 mi nu tos. S. Exª ti nha 20 mi nu tos
para fa lar, e o seu pro nun ci a men to du rou uma hora.
Não me consta que um Senador da Oposição teve
oportunidade igual na tribuna desta Casa. Em mo men to ne nhum, nes ses qua tro anos de meu man dato, presenciei um Senador da Oposição ter essa
concessão de qualquer Presidência da Mesa desta
Casa, fa zen do uso da pa la vra por 60 mi nu tos, quando dis pu nha de ape nas 20 mi nu tos.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Senador Ade mir Andra de, hoje mes mo o Pre si den te
Geraldo Melo foi também condescendente com o
Senador José Eduardo Dutra, que ultrapassou o
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tempo. No caso em questão, V. Exª testemunhava
ao meu lado – eu o con sul ta va -, e o tema de ba ti do
merecia essa aten ção, por isso per mi ti que o tem po
se estendesse. Mesmo assim consultei V. Exª, que
não quis assumir a Presidência, como 2º Vice-Presidente, e suspender o discurso do Senador
Fer nan do Be zer ra.
O SR ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Mas eu vi nha à tri bu na, por isso não as su mi a Pre sidên cia. Con tu do, pen so que 40 mi nu tos de ex ces so
chegam a ser exatamente um exagero que a Mesa
não pode per mi tir.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Re co nhe ço que fui ge ne ro so.
O SR ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Mas antes de en trar no tema que me trou xe à tri buna, Sr. Pre si den te, que ro res pon der a al gu mas ques tões
formu la das pelo Se na dor Fer nan do Be zer ra.
Em pri me i ro lu gar, o Se na dor Fer nan do Be zerra diz que a Opo si ção nun ca teve pro po si ção. Digo
que, nes te País, nin guém tem pro po si ção, a não ser
a equi pe eco nô mi ca do Go ver no Fer nan do Hen ri que
Cardoso. Nem o Governo, nem o PFL, nem o
PMDB, nem o PSDB, nem o PTB, nin guém está tendo proposição de coisa al guma. Aliás, todos têm
pro po si ção, mas obe de cem or dens. Nin guém dis cute as or dens ema na das do Pa lá cio do Pla nal to e da
equi pe eco nô mi ca do Sr. Fer nan do Hen ri que Car doso. Ninguém ousa discutir as ordens que recebe. É
muito bonito vir à tribuna, como o Senador Fer nando Be zerra, Presidente da Comissão de Assuntos
Eco nô mi cos e in te gran te do PMDB, fa zer um dis curso con tra isso ou aqui lo e obe de cer or dens ori un das
do Palácio do Planalto. Isso é que precisa ser mu dado! A Opo sição e os ou tros partidos possu em
propostas. No entanto, somente são ouvidas e es cu ta das as ema na das do Pa lá cio do Pla nal to.
O Governo estabelece a CPMF de 0,38%, e
este Congresso Nacional não tem competência de
dis cu tir se a alí quo ta é 0,37% ou 0,39%. É 0,38%, e
está acabada a conversa. Ninguém a discute. No
momento em que o PMDB e o Senador Fernando
Be zer ra di zem que so men te ace i tam vo tar o im pos to
verde mediante pro ces so de dis cus são que en glo be
a reforma tributária, o PMDB como um todo já está
negociando com o PSDB a aprovação conjunta do
imposto verde junto com a CPMF na Câmara dos
Deputados. É mu ito fácil vir aqui discursar e de fender posições, e, na hora de votar e tomar atitudes,
não fazer nada. É por isso que estamos vivendo
essa si tu a ção.
A Opo si ção não é a mi la gro sa, nem tem a pre-
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ten são de ser a dona da ver da de. Nun ca nos de ram
opor tu ni da de de nos es cu tar, como não de ram oportunidade de escutar o próprio Fernando Bezerra, o
PMDB, o PFL e os de ma is par ti dos que fa zem par te
da base do Governo. Ninguém é escutado. Aqui se
dão e se cumprem ordens. É isso que o Congresso
Nacional tem feito até hoje. Era essa, de certa for ma, a ponderação que gostaria de fazer à ma ni festa ção do Se na dor Fer nan do Be zer ra.
O Sr. Edison Lo bão (PFL-MA) – Gostaria de
fa zer um bre ve apar te.
O Sr. Ademir Andra de (Bloco/PSB-PA) – Se
V. Exª re al men te for bre ve, con ce do-o.
O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) – Sempre sou
bre ve. Gos ta ria de di zer a V. Exª que o PFL não recebe ordens e, como V. Exª declara que não é o
dono da verdade e não pretende ser, quero con tribuir com o discurso de V. Exª dizendo que o PFL
elaborou um calendário de propostas e o ofereceu
ao Pre si den te da Re pú bli ca, e mu i tas das su ges tões
do PFL estão sendo adotadas pelo Governo. Algu mas questões estão erradas no Governo, temos de
ad mi tir, V. Exª tem ra zão, mas, no ge ral, o Go ver no
procura acertar e, dentro desses acertos, há mui ta
co i sa do PFL.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Até posso retificar minha colocação, Se nador Edi son Lobão. Talvez o PFL esteja ditando as cartas
nes se Go ver no, tal vez as or dens ve nham do pró prio
PFL, e eu te nha me en ga na do nes se as pec to.
O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) – Não é tanto
assim.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
O Governo do Presidente Fernando Henrique é um
Governo neoliberal e, de certa forma, as ordens
saem da qui, mas vol tam de lá, che gam aqui. O fato
é que quando se diz que é 0,38% é 0,38%, e nem o
PFL dis cu te.
O Sr. Edison Lo bão (PSDB-MA) Os acertos
do Go ver no são do PFL.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/ PSB-PA)
Senador Edi son Lo bão, o Go ver no só está er ran do.
Lamentavelmente, há quatro anos só encontro er ros. O Governo está de tal forma perdido que parece
um cego em tiroteio, para usar uma expressão po pular. O que acontece neste País é uma verdadeira loucu ra.
Quero tratar de dois assuntos específicos. Há
uma se ma na o Mi nis tro da Agri cul tu ra de ci diu ba i xar
uma portaria que proíbe a exportação de gado de
alguns Estados brasileiros ameaçados pela febre af to sa. De re pen te, o Go ver no de ci de ba i xar uma porta -
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ria que proíbe a exportação de rebanho bovino. O
meu Esta do ven de 70% da pro du ção a ou tros Estados – lamentavelmente, ainda não po de mos ven der
para o ex te ri or. Foi pre ci so vir uma Ban ca da de Deputados Esta du a is, uma Ban ca da de De pu ta dos Federais e Senadores para se sentarem à mesa, e o
Mi nis tro vol tar atrás em sua de ci são. O Go ver no Fede ral não pen sou em ela bo rar um pro gra ma para erradicar a febre aftosa no Brasil. Há décadas essa
do en ça não exis te na Eu ro pa e nos Esta dos Uni dos,
mas nós so mos um sub mun do; até hoje te mos fo cos
des sa do en ça em todo o lu gar. E o Go ver no, quando decide, não chama ninguém para discutir, sim ples men te ba i xa uma por ta ria. E daí? Como vai fi car
o abas te ci men to no Nor des te? O pre ço da car ne subirá, estrondosamente, se não houver nosso for neci men to. Não se toma pre ca u ção; sim ples men te, deci de-se.
No dia 12 de março, o Sr. Eduardo de Souza
Martins, Presidente do Ibama, envia uma carta de
duas linhas aos diretores do Ibama em todos os
Estados do Brasil. Diz a carta: “A partir desta data,
es tão sus pen sas to das as au to ri za ções de trans porte de produtos florestais, as chamadas ATDFs, até
nova orientação do Ministro do Meio Ambiente”,
nosso querido Sarney Filho, filho do nosso ilustre
colega e ex-Presidente da República José Sarney.
Imaginem o que significa isso? Significa que ne nhum caminhão poderá transportar uma única tora
de madeira no País. Isso foi no dia 12 de março.
Não sei se o Governo quer favorecer companhias
aéreas – a impressão que temos é essa – porque,
de repente, veio um mundo de gente do Pará, De putados Estaduais, Deputados Federais, Prefeitos,
em pre sá ri os para con tes tar essa or dem ab sur da.
Ora, não se podem tomar decisões sem que
haja dis cus são com se to res que es te jam en vol vi dos
com elas. Acho que as questões estão erradas no
nos so País.
O Sr. Car los Be zer ra (PMDB-MT) – V. Exª me
per mi te um apar te, Se na dor Ade mir Andra de?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Com mu i to pra zer, Se na dor Car los Be zer ra, pe din do
a V. Exª que seja bre ve por que não que ro ul tra passar meu tem po.
O Sr. Carlos Be zer ra (PMDB-MT) – V. Exª
tem ra zão com re la ção a esse as sun to. Lá em Mato
Grosso, a Famato entrou na Justiça e conseguiu
uma liminar, porque, além de tudo, essa medida é
uma aber ra ção ju rí di ca. Uma por ta ria que pas sa por
cima de uma lei, sob o pon to de vis ta le gal, é um sacri lé gio. Pen so que essa ques tão am bi en tal no Brasil
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e, mais precisamente, na Amazônia não se resolve
de for ma abrup ta, con tun den te, e o Go ver no, de seu
turno, não tem dado à questão o encaminhamento
correto. Até hoje, por exem plo, lu ta mos pela ins ti tu ição da Universidade da Amazônia a fim de darmos
um encaminhamento científico, in clusive, à questão
ambiental e eco nômica daquela região. Come çou
em Mato Grosso um pequeno trabalho da Uni ver sida de Fe de ral, com a Ci da de de Hum boldt, no Pro jeto Aripuanã. Hou ve uma fal ca trua de par te do ci dadão que foi dirigir o projeto e, por conta disso, aca bou-se com todo e qual quer es tu do na Ama zô nia rela ti va men te à ques tão am bi en tal e à ex plo ra ção das
ri que zas na tu ra is da re gião. Por ou tro lado, o Go verno Federal incentivou a ida de milhares de bra si le iros de todo o Brasil para a Amazônia. Para Mato
Grosso, o meu Estado, aviões da FAB trans por taram gaúchos de Nonoai para a “Terra Nova” a fim
de que lá cons ti tu ís sem o seu mu ni cí pio, com o apoio do Governo Fe de ral. Como é que se pro í be agora, de um mo men to para ou tro, fa zen do com que as
pessoas que não têm alternativa de vida cessem
toda atividade econômica da exploração na ati vi dade pri má ria na re gião. Isto não pode ser fe i to as sim;
isso é uma le vi an da de. Con cor do, pois, com V. Exª.
Em Mato Grosso, vários mu nicípios decretaram es tado de calamidade pública por conta disso, ins ta uran do-se o pâ ni co ge ral. Por ou tro lado, é bem verdade que o Ministério começou a flexibilizar essas
me di das. A par tir de on tem, teve iní cio um pro ces so
de flexibilização dessas medidas. O que penso é
que naquele Ministério deve haver uns dois ou três
“luas pre tas”, que não têm lá mu i ta ca be ça, mas que
es tão com mu i ta for ça e es tão que ren do im por uma
po lí ti ca ina de qua da para uma ques tão tão com ple xa
como esta. Penso, contudo, que o Mi nistro Sarney
Filho é um grande po lí ti co, ha bi li do so; foi meu co lega na Comissão de Orçamento – eu, Relator; ele,
Presidente. Estou um pouco espantado com essas
decisões, que, creio, não são próprias do Deputado
Sarney Filho – um po lítico trabalhador e com pe tente. Assim, registro que me causam estranheza es sas decisões abruptas do Ministério. Parabéns a V.
Exª pelo pro nun ci a men to.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Senador Carlos Be zerra, hoje pela manhã, em au diên cia, es ti ve mos con ver san do com o Mi nis tro, que
nos dis se da ne ces si da de de ha ver um diá lo go com
esse segmento, declarando, ainda, que deseja im plementar mudanças ra di ca is na ques tão do de senvolvimento sustentável. Esta, a proposta de S. Exª.
Acre di to nis so e es ta mos dis pos tos a con tri bu ir.
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To da via, como se pode le var a efe i to uma propos ta de de sen vol vi men to sus ten tá vel na ges tão de
um Go ver no que não tem di nhe i ro para pa gar ab solu ta men te nada, a não ser ban que i ros? Qu e ro sa ber
como! Afirmo, aqui, com conhecimento de causa,
que mais de 50% da ex tra ção ma de i re i ra na Ama zônia se não che gar a 70% ou a 80% é ile gal, é criminosa, porque não há fiscalização. O Ibama não
tem condições de fiscalizar coisa alguma, pois se
trata de um órgão falido e, muitas ve zes, em al gumas áre as, até cor rup to. E o Go ver no, sem ne nhum
processo de discussão, baixa uma medida como
essa.
Somos defensores do desenvolvimento auto-sustentável; de fen de mos que as nos sas flo res tas
po dem e de vem ser ex plo ra das de ma ne i ra ra ci o nal
– e, atualmente, existem tecnologias, como as uti lizadas no Canadá, nos Estados Unidos, que per mitem isso. Porém, esse Go ver no não tem com pe tência para nada! É um Go ver no de apa rên cia, de fa lácia, de mí dia.
Em função do desemprego, chegamos ao es tado de miséria em que este País se encontra; ao
ponto de as pes so as ocu pa rem as bre nhas das matas, lugares onde não há acesso por estrada. O la vrador, para produzir al guma coisa, tem que der rubar a ter ra. Há lu ga res em qual quer pon to do Estado do Pará pode-se ver isso onde o cidadão entra
na mata, der ru ba-a e ate ia fogo, sem ven der um pé
de ár vo re se quer. Nem o apro ve i ta men to eco nô mi co
se faz, por que não há como se trans por tar aque la riqueza para fora. O cidadão anda de 10 a 40Km
mata adentro para ocupar um pedaço de terra.
Como não pode vender a madeira e tem de der rubar a floresta para plantar, ele simplesmente a in cen de ia, sem ne nhum apro ve i ta men to.
O Go ver no vem, ago ra, dis cu tir a ques tão pro ibin do o trans por te da ma de i ra que está sen do re ti rada. Talvez 20% ou 30% da extração seja fruto de
uma atividade le gal de madeireiras; porém, na sua
maioria, a atividade é ilegal e não há nenhuma fis calização. Hoje se tira ma de i ra de onde bem se entende.
Senador Carlos Bezerra, temos o exemplo da
Re ser va Na ci o nal dos Ta pa jós, no oes te do Pará, a
primeira que o Governo idealizou privatizar, onde,
há mais de quatro anos, o povo do Mato Grosso
está retirando ma deira de maneira absolutamente
ile gal. Onde es tão o Go ver no e o Iba ma para cu i dar
desse assunto? Por outro lado, toma-se uma de cisão ab sur da como essa de que se tra ta aqui.
So mos gran des ex por ta do res de ma de i ra. Só o
Esta do do Pará ex por ta US$800 mi lhões de made i ra
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serrada por ano – é muito di nheiro. Acredito que o
Brasil inteiro exporta em torno de US$3 bilhões de
ma de i ra; no en tan to, como não te mos um par que industrial moveleiro, não exportamos pro du tos aca bados da nos sa ma de i ra.
Apesar de ter ouvido o Senador Paulo Souto
considerar uma ex cres cên cia se pa gar im pos tos sobre pro du tos des ti na dos à ex por ta ção, a Lei Kan dir,
fruto de um longo debate na Assembléia Nacional
Constituinte, foi criada para se cobrar imposto do
pro du to não-industrializado. Qual era o ob je ti vo ma ior? Fa zer com que es ses pro du tos fos sem in dus tri alizados no nos so Ter ri tó rio. Con tu do, o Go ver no edita ago ra uma lei que fla gran te men te afron ta os princípios constitucionais, e, hoje, a nossa ma deira vai
toda em bo ra, sem ge rar ne nhum be ne fí cio, ne nhum
imposto para o nosso Estado. Quem está com pensando os Estados é o Tesouro; é o di nhe i ro dos tribu tos pa gos pelo povo que está res sar cin do – mu i to
mal – alguns Estados que perderam terrivelmente
com essa lei es ca bro sa, tra i do ra e apá tri da.
O Sr. Alber to Sil va (PMDB-PI) – Con ce de-me
V. Exª um apar te?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Ouço V. Exª com pra zer.
O Sr. Alberto Sil va (PMDB-PI) – Ouvi V. Exª
dizer que seu Estado exporta US$800 mi lhões anua is de ma de i ra. Per gun to, Sr. Se na dor, se a área de
onde essa madeira é re ti ra da está sen do re flo res tada. Há alguma lei nesse sentido? Trata-se de mui ta
madeira.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Aqueles que fazem a exploração le galmente, com
au to ri za ção de manejo pelo Ibama, são obrigados a
executar o re flo res ta men to. Como disse no come ço
do meu dis cur so, não te mos os da dos, mas, se gundo a experiência que tenho quanto ao meu Estado,
pos so afir mar que de 50% a 70% da ma de i ra lá extraída o é de modo absolutamente ilegal. Neste
caso, não há re po si ção al gu ma.
Expliquei também que existem locais, no meu
Estado, onde se pro cede ao desmatamento sem
que seja feito qualquer aproveitamento econômico
des sa ma de i ra; sim ples men te, ate ia-se fogo.
O Sr. Alberto Sil va (PMDB-PI) – Agradeço o
es cla re ci men to de V. Exª. Não é o mo men to, Se nador Ademir Andrade, de votarmos uma lei mais
dura? Se se retiram US$900 milhões, que se in vistam igual quan tia no plan tio de no vos pés.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Creio que sim; devemos pensar nisso. Tive a idéia
de apre sen tar no Se na do um pro je to que pro i bis se a
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exportação de ma de i ra ser ra da. Só po de ría mos exportar produto acabado, como móveis, tacos, lam bris e outros produtos da madeira. O Se nador Ro mero Jucá saiu na frente e apresentou um projeto
de lei que, espero, seja trabalhado e aprovado na
Casa, com a união de to dos.
Sr. Presidente, o Governo está realmente per di do. Re ce bi hoje um do cu men to da FIEPA – Fe deração das Indús tri as do Esta do do Pará, in for man do
que essa federação, a AIMEX – Associação das
Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do
Pará, e a ABIMCI – Asso ci a ção Bra si le i ra da Indús tria de Madeira Compensada, realizarão um quarto
con gres so nos dias 26 e 30 de ou tu bro pró xi mo. Segundo essas entidades representativas dos em presá ri os – pelo me nos cre io que es ses cum prem par te
da lei -, o objetivo desse Congresso se ria discutir
governo, iniciativa privada e sociedade atuan do
para garantir a sustentabilidade das florestas tro picais.
Em outras oportunidades, o Governo par ti cipou. Recebi carta da FIEPA e da FETRACOMPA –
Fe de ra ção dos Tra ba lha do res na Indús tria da Construção e do Mobiliário nos Estados do Pará e Ama pá, por tan to en ti da des re pre sen ta ti vas dos tra ba lhadores nas indústrias ma deireiras no nosso Estado,
con de nan do a ati tu de da pro i bi ção do trans por te.
Agora recebo outra carta da FIEPA, nos se guin tes ter mos:
“Considerando os fatos expostos, os
realizadores do evento ficaram surpresos
com a cor res pon dên cia re ce bi da da Agên cia
Bra si le i ra de Cooperação informando que o
Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos
Hídricos e da Amazônia Legal não apóia a
pro pos ta em epí gra fe por não cor res pon der,
no entendimento daquele Ministério, às ex pectativas para a divulgação das políticas e
instrumentos de gestão dos recursos flo restais.”
Não con si go com pre en der tal fato. No mo mento em que um segmento se propõe a uma dis cussão, a fa zer um se mi ná rio den tro de Be lém – se ria o
quarto seminário -, o Ministro diz que não quer e
não vai participar por que não con cor da com os princí pi os es ta be le ci dos pe las en ti da des que que rem fazer o se mi ná rio e ela bo rar uma dis cus são. Não quero avalizar se suas intenções são sérias ou não,
mas pelo me nos es tão se pro pon do a fa zer uma política para garantir a sustentabilidade das florestas
tropicais.
Sr. Presidente, o que não pode con ti nu ar aconte cen do é a fa lá cia, a en ga na ção, a men ti ra, a des façatez do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Cardoso, de
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seu Governo em dizer que está interessado em cu idar dos pro ble mas do meio am bi en te. O que ve mos
é a des tru i ção to tal e ab so lu ta, a ex plo ra ção ile gal, a
queima irresponsável das nossas florestas, um Iba ma sem dinheiro, uma Funai que não tem dinheiro
sequer para a gasolina, uma Embrapa que, se não
tiver um téc ni co, não pode che gar à re gião; é o sistema público brasileiro completamente destruído e
aca ba do e o Pre si den te en ga nan do todo mun do, ao
di zer que quer fa zer tudo de ma ne i ra cor re ta. Isso é
que não dá para ace i tar.
Felizmente, na nossa reunião, o Ministro Ze quinha Sarney voltou atrás nas suas posições. S.
Exª che gou a di zer que tudo até ago ra é len ga len ga,
é con ver sa e nada se re sol ve e que de se ja re for mular tudo. Mas reafirmo aqui que isso não é possível
sem dinheiro; nada pode ser feito sem estruturar o
Iba ma e o Embra pa, sem es tru tu rar e sem apo i ar as
Secretarias de Ciên cia, de Tec no lo gia e Meio Ambiente dos Estados envolvidos com essa questão,
sem estudar e aprofundar as questões do PPG-7,
dos pa í ses que es tão apo i an do essa po lí ti ca. Alguns
projetos são elaborados, mas não há nada con sistente.
A Secretaria da Amazônia no Ministério do
Meio Ambiente não tem um centavo de recurso do
Te sou ro. E o Mi nis tro dis se-me hoje que é a Se creta ria que mais tem di nhe i ro, mas não tem um real do
Orçamento do Tesouro Nacional. O dinheiro todo é
do PPG-7, vem de organizações internacionais. A
Secretaria está trabalhando com dinheiro externo,
de pessoas lá de fora, da Europa, que estão mu i to
mais pre o cu pa das com o fu tu ro des ta ter ra do que o
Presidente Fernando Henrique e do que o seu pró prio Go ver no.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima.
Fazendo soar a campainha.) – Se nador Ademir
Andrade, a exemplo do procedimento ado tado com
o ora dor an te ri or, a Mesa tam bém fa cul ta rá a V. Exª
o tempo necessário para que ouça os apartes e
con clua seu pro nun ci a men to.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB-PA) –
Sr. Presidente, vou finalizar. Este País precisa mu dar, e ra pi da men te. Este País pre ci sa pas sar por um
processo de discussão mais aprofundado, em que
quem decida não seja meia dúzia de iluminados da
equi pe eco nô mi ca do Sr. Fer nan do Hen ri que Car doso, mas que seja uma de ci são de con jun to, uma decisão de so ciedade, de que participem os Go ver nadores, as lideranças partidárias, as representações
po lí ti cas do nos so País, as gran des li de ran ças, para
encontrarmos uma sa ída. Porque do jei to que está
não sei aon de va mos pa rar.
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O acor do com o FMI pre vê uma que da no Produto Interno Bruto bra sileiro de 4,5%. Gente, o que
isso sig ni fi ca?
Eu acho engraçado o Senador Fernando Be zerra, do PMDB, vir aqui fa zer todo esse dis cur so e
ad mi tir que um País da ex ten são do Bra sil, um País
do po ten ci al eco nô mi co da nos sa ter ra, a quin ta Nação em extensão territorial, uma Nação jovem de
150 milhões de pessoas, de pouca gen te, por tanto,
aceite uma queda no Produto Interno Bruto de
4,5%, na si tu a ção em que já es ta mos vi ven do hoje.
Onde é que va mos pa rar?
Essas são as previsões do FMI. Alguns co lunis tas já es tão pre ven do a que da no Pro du to Inter no
Bru to bra si le i ro e que deve che gar a 10% no ano de
1999. Isso significa crise, isso significa aumento de
vi o lên cia, isso sig ni fi ca de sem pre go em mas sa, isso
significa invasão de supermercado, isso significa
agi ta ção, isso sig ni fi ca o caos.
Portanto, não há como continuar essa política
do Sr. Fer nan do Hen ri que Car do so.
Acredito na boa vontade e na competência do
Ministro Ze quinha Sarney. Estamos aqui para apo iá-lo na medida em que queira trabalhar na busca
de um desenvolvimento sustentado para a Ama zônia e para o Brasil. Mas isso é impossível sem di nheiro. S. Exª vai ficar, como outros que estão aí,
malhando em ferro frio, sem poder cumprir o que
deseja.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ronaldo Cunha Lima) –
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Car los Be zer ra, para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, na for ma re gi men tal.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o
Diá rio Ofi ci al do dia 11 de março traz a publicação
da Medida Provisória nº 1.740, que am plia a uti li zação dos incentivos fiscais nas regiões da Sudam e
da Su de ne para as obras de in fra-estrutura (hi dro vias, fer ro vi as, gás, ener gia elé tri ca) e tam bém am plia
o valor dos incentivos nesses pro jetos. Para os ou tros projetos da Sudam e da Sudene, os incentivos
po dem ser apli ca dos até o li mi te de 50% do va lor da
obra; para os de infra-estrutura, podem chegar a
70%.
Essa é uma medida revolucionária para a re gião ama zô ni ca e para a re gião da Su de ne, mas trata-se de uma luta antiga. Eu, por exem plo, co me cei
essa luta quan do era Go ver na dor do Esta do, por um
uso melhor dos incentivos para a nossa Região.
Agora, os incentivos, em grande massa, serão apli -
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cados em saneamento básico também, porque a
Me di da Pro vi só ria pre vê essa pos si bi li da de.
A Fer ro nor te, prin ci pal men te, uma obra do programa Bra sil em Ação que está em ple na exe cu ção,
precisava dessa me dida para chegar a Cuiabá, em
seguida Porto Velho e, posteriormente, alcançando
o Estado do Pará, tanto o porto como a cidade de
San ta rém. A Fer ro nor te vai pros se guir.
Eu gos ta ria de di zer que essa lon ga con versa foi fru to, no ano pas sa do, do nos so en con tro
com o Presidente da República no Palácio da
Alvo ra da. Sua Exce lên cia de ter mi nou no mes mo
dia que a medida fosse im plementada. Há oito
meses que se debate internamente não só no
Go ver no mas em vá ri os Mi nis té ri os que dele participaram, Planejamento, Fa zenda, Secretaria
Especial de Políticas Regionais, Sudam, Sude ne
e Casa Civil. A medida provisória saiu por con sen so.
Houve apenas uma reação contrária, ten tando dificultar a tramitação da matéria, que foi
da Sudene. Mas ao sentir o peso do outro lado,
ce deu por medo da com pe ti ção e da con cor rência com a Sudam, onde os incentivos deve rão
ocor rer com ma i or flu xo, por ser uma re gião com
maior po ten ci al. Por isso de mo rou tan tos me ses
para se che gar a uma con clu são.
Res sal to a im por tân cia des sa me di da pro visó ria tan to para o Nor des te quan to para o Nor te.
Espe ro que o Con gres so Na ci o nal a apro ve ra pida men te por que é fru to de um con sen so, de um
entendimento que par tiu do Pre si den te da Re pública e chegou a todos os escalões do Governo,
e que deverá ser aplicada a partir deste ano.
Além da Ferronorte, por exemplo, a Ama zônia
pos sui cer ca de dois ter ços do po ten ci al hi dre létri co bra si le i ro ain da não ex plo ra do. Cer ta men te,
com essa medida provisória, esses potenciais
vão ser ex plo ra dos ra pi da men te.
A Amazônia tem uma necessidade muito
grande de infra-estrutura, de saneamento bá sico, prin ci pal men te. Com essa me di da pro vi só ria,
os investimentos nessa área aumentarão sen sivelmente não só na Amazônia Le gal, como também nas regiões abrangidas pela Sudene. Por tanto, Sr. Pre si den te, en cer ro para pa ra be ni zar o
Governo do Pre sidente Fernando Henrique Car doso por essa me di da re vo lu ci o ná ria e his tó ri ca
para a nos sa re gião.
A Su dam já se mo bi li za para fa zer o me lhor
uso dessa me dida provisória para o de sen vol vimen to de toda a Re gião Ama zô ni ca e tam bém da
área por ela abran gi da.
Mu i to obri ga do.
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Du ran te o dis cur so do Sr. Car los
Be zer ra, o Sr. Ro nal do Cu nha Lima, 1º Secre tá rio, de i xa a ca de i ra da pre si dên cia, que
é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vi ce-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem
a pa la vra, como Lí der, o Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Como Lí der. Pro nun cia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
não posso deixar de trazer uma palavra em defesa
do Ministro Sarney Fi lho, do Ministério do Meio
Ambiente, nosso companheiro do PFL, pelo que
acabo de ou vir do emi nen te Se na dor Ade mir Andrade e do Senador Carlos Bezerra. Mas, antes, devo
de fen der tam bém o Mi nis tro Fran cis co Sér gio Tur ra,
do Mi nis té rio da Agri cul tu ra e do Abas te ci men to.
Quando S. Exª to mou a de ci são de cri ar áre as
de exclusão para impedir o trânsito do nosso re banho bovino acometido de aftosa, S. Exª procedeu
muito bem, porque, de outro modo, aqueles re banhos do Pará, por exem plo, aqui re fe ri do pelo Se nador Ademir Andrade, na verdade, atravessando a
fronteira, iria contaminar os rebanho do Maranhão,
de To can tins , de Go iás e de ou tros Esta dos.
Além disso, se uma providência não tives se
sido tomada pelo Go ver no Fe de ral, nos sas ex por tações não ocorreriam, porque no exterior ninguém
ace i ta im por tar car ne que não te nha ates ta do de saúde perfeita. Devo dizer que, na Europa, re cen temen te – to dos nos lem bra mos do que acon te ceu na
Europa –, a França imolou, sacrificou mi lhares de
ca be ças de gado, a Ingla ter ra tam bém, em ra zão da
do en ça co nhe ci da como vaca lou ca.
É assim que se faz em toda parte do mundo.
E, se não fi zés se mos aqui, aí, sim, es ta ría mos proce den do er ra da men te.
No que diz respeito ao Ministro Sarney Fi lho,
tal vez eu não ne ces si tas se vir aqui de fen dê-lo, se tivéssemos que ficar apenas com os fatos relatados
pelo Senador Ademir Andrade, fatos que protegem,
que defendem, que exaltam, que explicam a ação
do Ministro Sarney Filho. Mas os comentários que
se conflitam com os fatos, esses não posso deixar
de fa zer uma re fe rên cia a eles.
Diz o Senador Ademir Andrade que 50%, no
mínimo, en tre 50% e 70%, das ex plo ra ções de made i ra fe i tas no Pará, e tal vez no Bra sil, são ex plo rações ilegais. Ora, se são ile ga is, cum pre uma pro vidên cia do Mi nis tro. E a Na ção bra si le i ra an si a va por
isso. O Se na dor co me teu apenas um equívoco: não
são 50%, mas 90% das ex plo ra ções são ile ga is nes-
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te País, e o mun do in te i ro nos critica pelo des ma tamen to e pe las que i ma das. Não se pode abrir um jornal da Europa ou dos Estados Unidos sem que se
leia uma crítica a esse res peito. E são países que
importam a nossa madeira, talvez uma parte dela
ex tra í da ile gal men te no Brasil, en tão era pre ci so pôr
co bro a esta si tu a ção.
O que fez o Ministro Sarney Filho foi exa tamen te não pro i bir de fi ni ti va men te a ex tra ção de made i ra, mas sus pen der por 120 dias, tem po su fi ci en te
para que o Ministério examine profundamente as
concessões fe i tas àque les que es tão ex plo ran do legal men te e às ma de i re i ras que es tão ex plo ran do ilegal men te a nos sa ma de i ra.
No ano passado, tivemos um debate nesta
Casa em torno exatamente da devastação que se
processa na Amazônia, por meio, inclusive, de empresas asiá ti cas da Ma lá sia. To dos es tá va mos contra isto, e o Senador Ademir Andrade e eu, que so mos da Amazônia, não podemos concordar com
uma si tu a ção des sa na tu re za.
O Ministro Sarney Filho fez aquilo que qual quer Ministro responsável teria que fazer, ou seja,
suspendeu as autorizações e está promovendo um
amplo exa me das con ces sões fe i tas, para de po is libe rar aqui lo que for cor re to no que diz res pe i to à explo ra ção sus ten ta da de ma de i ra, com o ma ne jo que
deve ser fe i to.
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Per mi te V.
Exª um apar te, Se na dor Edi son Lo bão?
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Ouço V.
Exª com pra zer.
O Sr. Tião Vi a na (Bloco/PT – AC) – Agrade ço
o aparte, Senador Edi son Lobão, e gostaria de me
envolver também na discussão da febre aftosa. Há
me nos de dez dias, fiz um pro nun ci a men to a res pe ito do as sun to, que con si de ro ser mais im por tan te do
que aparenta para o Brasil, uma vez que o nosso
País per de 215 mi lhões de dó la res anu al men te, em
função da persistência da febre aftosa no território
nacional, di nhe i ro que aju da ria, sem dú vi da al gu ma,
a seca do Nor des te, as co mu ni da des que atu al mente passam fome neste País, se o Brasil não se des se ao luxo de perder tantos recursos anualmente.
Eu gos ta ria de re gis trar que o Bra sil, em 1968, através do Ministério da Agricultura, iniciou um amplo
pro gra ma de com ba te à er ra di ca ção da fe bre af to sa
no ter ri tó rio na ci o nal, com in ves ti men to pró prio, que
encontrava uma contrapartida de 15% do Banco
Inte ra me ri ca no de De sen vol vi men to, US$61 mi lhões
à épo ca, e en vol via tam bém a inici a ti va pri va da, com
30% dos recursos. Houve uma evo lu ção. À época,
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dezenove milhões de cabeças de gado bovino fo ram vacinados, um total de cento e dezenove mi lhões de doses de vacina na Região de São Paulo,
San ta Ca ta ri na e Rio Gran de do Sul. La men ta vel mente, nosso País foi enfraquecendo no controle da er radi ca ção da fe bre af to sa e te mos, ain da, o im pas se colocado. A medida foi denunciada em função d e o
Centro-Oeste possuir noventa milhões de cabeças
de gado bo vi no. Exis tia in clu si ve um pa re cer de iminente prê mio a ser con ce di da às áre as li vres da afto sa no ce ná rio in ter na ci o nal. Por isso, não po de ríamos circular nosso rebanho, que ainda é de risco
médio a desconhecido, em área livre da aftosa.
Hou ve uma in fe li ci da de no Cen tro-Oeste: o Muni cí pio de Na vi rai foi ví ti ma de um sur to que co lo cou
em suspeita qua tro cen tas mil ca be ças de gado
bo vi no. É um pro ble ma que se de para, Se nador
Edison Lo bão, com o ve lho di le ma da ad mi nis tração pú bli ca des te País, que é mu i to mais car to ri al
do que efe tiva. Pa rece-me que a cri se do ge ren cia men to se aba te per ma men te men te em nos so
País, que já po de ria ter er ra di ca do uma do en ça
que atin ge a sa ú de hu ma na, que se aba te so bre a
eco no mia naci o nal, mas não toma me didas de
con ti nu i da de. Elo gio o Ministro Fran cis co Tur ra
por ser rí gido na po lítica de con trole da af tosa,
mas essa po lítica não pode ser ape nas puni ti va,
deve tam bém bus car re sul ta dos e es ta be le cer parce ri as com as re giões e com os Esta dos, para que
seja er ra di ca da definitivamente, por que se se
afrouxa ago ra, por conta de pres são po lítica, da qui a seis me ses o pro blema vol ta a cres cer e o
nos so País per de re ce i ta. Tem que ha ver um senti do da respon sa bi li da de da Admi nis tra ção Públi ca. O Go ver no do Acre as su miu o compro mis so
de elimi nar, até 2002, a af tosa do seu território, e
a res pon sa bi li da de dos Esta dos deve ser essa,
pen san do no prejuízo econô mi co e social para o
nos so País. Ima gino que essa me di da toma da no
dia 5 de ja ne i ro, por meio da Por taria nº 360 do
Mi nis té rio da Agri cul tu ra, deva ser fle xibilizada,
para não pu nir os go ver nos que as su mi ram no come ço do ano e que po dem to mar me didas efeti vas. O Mi nistério deve co brar re sultados das ad mi nis tra ções e não apenas ado tar me didas puni ti vas e agir de for ma car to ri al.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Como
vê V. Exª, são duas iniciativas que o Governo deve
ter. Uma delas é a er ra di ca ção da doença, o que já
está sen do fe i to. A se gun da se ria a me di da pu ni ti va:
evi tar que es sas ca be ças de gado cir cu lem con ta minando as de mais. A meu ver, o Governo pro cedeu
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cor re ta men te, tan to numa fren te como nou tra.
Volto ao assunto do desmatamento. Temos,
no meu Estado, a grande Reserva Bi o ló gi ca do Gu rupi, uma re ser va com mais de 100 mil hec ta res de
flo res tas, que es tão sen do de vas ta das e le va das curiosamente até para o Pará, ou sobretudo para o
Pará, ou exclusivamente para o Pará, de onde se
faz a exportação. Essa madeira é contrabandeada
de uma reserva bi ológica. Mas quem de nós pode
apoiar uma atitude dessa natureza? Só podemos
pedir ao Ministro que tome providências punitivas,
para evitar que continue a devastação criminosa e
irresponsável que acon te ce no Ma ra nhão e em mu itos Esta dos des te País.
Sr. Pre si den te, o Mi nis tro Sar ney Fi lho é con side ra do hoje um dos me lho res e mais po pu la res ministros do Governo exatamente pela ação vigorosa
e responsável à frente da Pasta da qual é o titular.
Ouvi elogios do Senador Ademir Andrade, ao final
do seu discurso, à participação do Mi nistro Sarney
Filho, in clusive propondo-se a apoiá-lo em suas
ações cor re tas. Pois o que es tou di zen do aqui é que
as atitudes tomadas até o momento são ab so lu tamente corretas. S. Exª não suspendeu ir res pon savelmente a exploração de madeira e não o fez se quer por prazo de ma si a da men te lon go, mas por um
prazo de apenas 120 dias. Sei que sua equipe tra ba lha in ten sa men te no sentido de se pa rar o joio do
tri go; o que é cor re to do que não é cor re to.
Agradeço a V. Exª, Sr. Presidente, a to le rância, pois já que ultrapassei um pou co o meu tempo
e concluo dizendo que estou convencido de que o
Se na dor Ade mir Andra de não teve a in ten ção de criticar ou de acusar o Ministro do Meio Ambiente do
nosso País, mas apenas fazer al gumas ob ser vações que di zem res pe i to ao seu Esta do.
Deixo aqui a minha ma nifestação de apoio in te gral, apo io pes so al e apo io do meu Par ti do à ação
ad mi nis tra ti va do Mi nis tro Sar ney Fi lho.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Se nador Edi son Lobão, como Presidente e como ora dor que fui há pou co, eu gos ta ria de es cla re cer que,
nos dois ca sos, os dois Mi nis tros vol ta ram atrás nas
suas posições e que não houve crítica da minha
parte ao Ministro do Meio Ambiente; muito ao con trário, sei das dificuldades de S. Exª em função da
fal ta de ver bas para re a li zar o seu tra ba lho. Por isso
S. Exª con ta rá com o nos so apo io.
Prorrogo a sessão por cinco minutos para ou vir mos os dois úl ti mos ora do res.
Com a pa la vra o Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
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O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Pronun cia o se guin te dis cur so.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, e Deus se api e dou de nós. Cho veu.
E está chovendo na Paraíba inteira. Os rios refazem
os seus caminhos, e os açu des que pa re ci am mor tos
se re a ni mam com o abra ço das águas no vas.
Sorrisos se abrem, substituindo as fisionomias
fechadas da an gús tia e do de ses pe ro. A chu va, enfim, che gou, já na pro xi mi da de do pra zo fa tal para a
sua espera: se não chove até o dia 19 de março,
Dia de São José, não cho ve mais.
Graças a Deus, choveu e chove o suficiente
para de novo molhar as esperanças do sertanejo
crente e para cultivar a crença do nordestino que
não per de a fé. “São as águas de mar ço fe chan do o
verão e as promessas de vida do seu coração”,
como na canção de Tom Jobim. Ou será o céu
trans bor dan do em chu va as lá gri mas do cho ro compa de ci do de Deus?
Chove no litoral, e as barragens de Gra mame/Ma mo a ba já se re com põem. Cho ve no ser tão, e
o fantasma da seca se dilui ou se eva pora. Chove
no Cariri, e os rios correm apressados, com aquela
pressa de quem socorre os que estão ago nizando.
No Curimataú está chovendo. Já não existe mais à
beira das estradas o espetáculo triste das mães fa mintas e das mãos pedintes. No Brejo, onde a rigor
a água não che gou a fal tar, tam bém não fal tou chuva. E em Cam pi na Gran de? Ah! Em Cam pi na Grande, onde o açude Boqueirão minguava a olhos vis tos, ca in do dos seus 536 mi lhões de me tros cú bi cos
para me nos de 80 mi lhões de me tros cú bi cos, há um
alívio com relação à catástrofe que parecia iminente.
O alívio foi geral. Até os que duvidavam e os que se
omitiam estão ali vi a dos. Cho veu e está chovendo em
todo o Estado da Paraíba, e há informação de que
chove em toda a região nordestina. O clima, até há
pouco tempo de quase desespero, já se faz hoje de
muita esperança, graças à chuva que está chegando
às vés pe ras do Dia de São José, meu pa dro e i ro.
Mas, Srªs e Srs. Se na do res, não é por que choveu às vésperas do Dia de São José que vamos
adiar as obras do São Francisco. A seca que nos
ameaçou até agora, a seca que nos castigou até
agora deve agora, ago ra mais do que nun ca, me recer cu i da dos que im pli cam de ci sões ime di a tas e definitivas. Que o governo contabilize o que gastou
com os flagelados e o que gastará para impedir o
fla ge lo. A trans po si ção das águas do São Fran cis co,
obra de urgência, custa menos que a emergência.
Com água para be ber e ter ra para plan tar, com uma
política agrícola socialmente justa, o nordestino não
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terá ra zões para de i xar suas ter ras. Se rão re du zi das
as desigualdades regionais e, de certo, diminuirão
as fa ve las e as pa la fi tas das ci da des gran des. Já se
fala em privatização da CHESF, mas não se decide
sobre a transposição das águas. E a Represa de
Itaparica, como fica? E Sobradinho, vai sobrar?
Como disse hoje o Senador Fernando Bezerra, em
reunião com a Bancada do Nordeste e o Su pe rinten den te da Su de ne, Alo í sio So te ro: “ou o Nor des te
se une ou perde a perspectiva de futuro.” Que as
águas do São Francisco sejam as bênçãos dessa
união. Não se ria uma for ma de ho me na ge ar a base
da na ci o na li da de bra si le i ra?
A obra não é cara, já o dis se mos mu i tas ve zes
aqui, e é socialmente justa e economicamente viá vel. Dados técnicos da obra, divulgados re cen temente pela Secretaria Especial de Políticas Re gi ona is, in for mam que são 6 mi lhões de pes so as be nefi ci a das di re ta men te com a obra.
O Sr. José Eduardo Du tra (Bloco/PT – SE) –
V. Exª me concede um aparte, Senador Ronal do
Cu nha Lima?
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Com mu i to pra zer.
O Sr. José Eduardo Dutra (Bloco/PT – SE) –
Gos ta ria ape nas de fa zer uma pe que na cor re ção ao
pro nun ci a men to de V. Exª e re gis trar nos sa in dig nação com o fato. V. Exª fez re fe rên cia a uma re u nião
da Su de ne com a Ban ca da do Nor des te. Re al men te
essa re u nião de ve ria ter acon te ci do com a Ban ca da
do Nordeste, mas, infelizmente, os convites foram
restritos aos Se na do res da base go ver nis ta do Nordes te. Eu e a Se na do ra He lo i sa He le na não re ce bemos esse con vi te para o qual, se ti vés se mos re ce bido, teríamos participado, porque entendemos que
esses assuntos têm que trans por a mera dis cus são
par ti dá ria. Apro ve i tei o apar te para re gis trar a mi nha
insatisfação com a Sudene, não com V. Exª, claro,
mas com a Su de ne, que não teve a ini ci a ti va de nos
con vi dar. Mu i to obri ga do.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Eu me solidarizo com V. Exª e com a Sena do ra
Heloisa Helena. É profundamente estranho que
numa reunião que se marcava para um debate so bre o problema do Nordeste te nha havido a ex clusão de Se na do res ou de re pre sen tan tes da que la região nesta Casa ou na Câmara dos Deputados. Se
assim ocorreu, solidarizo-me in tegralmente com V.
Exªs.
Prosseguindo, eu dizia que as águas do rio
São Fran cis co vão su prir os açu des de Orós e Castanhão, no Ceará; Armando Ribeiro Gonçalves e
San ta Cruz, no Rio Gran de do Nor te; Cha péu, Poço
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da Cruz e Entremontes, em Pernambuco; e Co remas e Bo que i rão, na Pa ra í ba.
Dois dos principais reservatórios dágua de cada
Esta do te ri am ga ran ti do o seu abas te ci men to, e nun ca
mais o flagelo da seca, a ameaça da sede seria um
fan tas ma na pa i sa gem de so la da do Nor des te.
O que falta, meu Deus, para começar a obra?
Ou tra seca? Uma ca tás tro fe? Mais cri an ças mor tas?
Mais fome e mais miséria? Será que as imagens
mostradas esta semana pela televisão têm que ser
repetidas?
O nor des ti no tem sido pa ci en te e re sig na do. Já
não sei quanto tempo mais continuará esperando,
passivamente esperando e conformadamente so frendo.
Um dia, e não es ta rá lon ge, um gri to se li ber tará e ou tros gri tos se su ce de rão, dan do eco às vo zes
do de ses pe ro e da in con for ma ção.
Lembro-me que ainda Prefeito, Se nador Tião
Vi a na, em re u nião da Su de ne, re a li za da em Cam pina Gran de, en cer rei mi nhas pa la vras, como faço de
novo agora, com um soneto que é, a um só tempo,
ape lo e ad ver tên cia:
Qu an do o gri to de dor do nor des ti no
Unir-se à voz ge ral do de sen can to,
Esse eco, de re pen te, faz um can to
E o can to de re pen te faz um hino.
E puro como um so nho de me ni no
Será can ta do aqui e em qual quer can to,
Como sím bo lo, es tan dar te, como man to
De um povo que bus ca o seu des ti no.
Qu an do esse hino, ple no de ide al,
Can ção de um povo em mar cha tri un fal,
For lan ça do ao sa bor de seu des ti no
Aí se sa be rá sem ter es pan to
Que um eco de re pen te faz um can to
E um can to de re pen te faz um hino.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Concedo a pa lavra, por cinco minutos, ao nobre Se nador Edu ar do Si que i ra Cam pos, por ces são do Se nador Le o mar Qu in ta ni lha.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Pre siden te, sem a prer ro ga ti va de ser po e ta, mas no in tuito de bem representar o povo tocantinense e o
povo brasileiro, trago a esta tribuna uma pre o cu pação do nosso Estado e, sem dúvida nenhuma, de
todos aqueles que acreditam no País, no seu de sen vol vi men to e na sua vo ca ção agrí co la.
Sr. Presidente, mais do que nunca, neste final
de mi lê nio, o Bra sil tem a pre men te ne ces si da de de
aumentar sua produção agrícola, não apenas para
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alimentar adequadamente sua população, como
tam bém para in cre men tar as ex por ta ções.
Não podemos esquecer que, con for me es ti mati va do pró prio Mi nis té rio da Sa ú de, me ta de das crian ças do País so fre de ane mia, im pli can do num univer so de qua se cin co mi lhões de in fan tes de zero a
dois anos de ida de.
Além disso, a maioria da população do campo
está abaixo da linha de pobreza, como constatou o
Ministro Extraordinário de Política Fundiária em no vembro do ano passado. Trata-se de cerca de
18.756.494 brasileiros, integrados em 3,4 milhões de
famílias de pequenos proprietários rurais, meeiros,
parceiros, assalariados e trabalhadores sem re mu nera ção, re pre sen tan do 53% dos ha bi tan tes do cam po.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, em face
des sa situação so ci al tão gra ve, além da ne ces si da de
de se rem ex por ta dos mais e mais pro du tos agrí co las,
o que se ob ser va é que, de vi do à po lí ti ca agrí co la ainda em vigor, a área plantada de produtos como o ar roz, o al go dão, a soja e o tri go di mi nu iu, nes ta dé ca da,
cerca de 5,6 milhões de hectares. No caso do milho,
por exemplo, o Brasil, que nos idos dos anos 60 era
um gran de ex por ta dor, hoje im por ta o pro du to.
Para esse es ta do sur re a lis ta de co i sas – pois a
imen si dão ter ri to ri al do Bra sil e suas enor mes áre as
agriculturáveis, por si só, já lhe assegurariam um
primeiro lugar na produção agrícola mun di al –, contribuem de ci si va men te fa to res ne fas tos como a po lítica de juros estratosféricos, a quase completa falta
de cré di to para os agri cul to res, os pre ços ele va dís simos dos insumos e a falta de preços mínimos. Ou
seja, num momento em que as taxas cambiais são
fa vo rá ve is aos ex por ta do res, exa ta men te ago ra, estes não po dem ex por tar por fal ta de fi nan ci a men tos.
É ina cre di tá vel.
Além de tudo, Sr. Pre si den te, de li ne ia-se ou tra
si tu a ção ab sur da, que se gu ra men te ain da mais prejudicará a agricultura nacional. É que a Secretaria
de Acompanhamento Econômico do Ministério da
Fazenda estuda uma provável redução das tarifas
de importação de produtos agropecuários, entre
eles o trigo, leite em pó e derivados, sob o pretexto
de que os equivalentes pro duzidos no País tiveram
exa ge ra das ma jo ra ções de pre ços. Ora, nes se caso
é notório que os au men tos dos pre ços dos pro du tos
em ques tão não fo ram de res pon sa bi li da de dos produtores respectivos, mas dos próprios su per mer cados, que agora pressionam por maiores facilidades
das im por ta ções.
Nós que representamos um Estado emi nen temente agrí co la, com gran de po ten ci al para a pro du-
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ção, que é o Esta do do To can tins, sa be mos o quanto representa a agricultura para o desenvolvimento
nacional e para o futuro do País. Portanto, não po de mos con cor dar com tal me di da.
De i xo aqui, Sr. Pre si den te, mi nha to tal so li da riedade aos agricultores de Tocantins e do Brasil,
apelando aos Srs. Ministros da Agricultura e da Fa zenda para que esse atentado – mais um – contra a
agro pe cuá ria bra si le i ra não se con cre ti ze. É inad mis sível que a agro pe cuá ria na ci o nal so fra mais esse gol pe
em fa vor de agro pe cu a ris tas es tran ge i ros.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela be ne volên cia da Mesa. Obri ga do pela pa ciên cia, de di ca ção
e por este verdadeiro movimento de valorização das
nos sas ses sões, que tem como in te gran tes a Se na dora Heloisa Helena e os Senadores Tião Vi a na, Edu ardo Suplicy, José Eduardo Dutra e todos aqueles que
acreditam que podemos definitivamente mudar este
País, com nos sa von ta de e nos sa de ter mi na ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Peço a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Tem
a pa la vra V. Exª.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presi den te, de an te mão me pe ni ten cio por usar um ar tifício não regimental, mas eu gostaria ape nas de regis trar que, na data de hoje, co me mo ra-se o ani versário da capital de todos os sergipanos. A cida de
que me ado tou com mu i to ca ri nho está com ple tan do
144 anos.
Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Como a Mesa hoje está extremamente con des cendente, o Presidente concede a palavra ao Senador
Edu ar do Su plicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, te nho no ta do que, quan do en ca mi nha mos re querimentos de informação, e o Sr. 1º Secretário ape nas lê a emen ta, nor mal men te eles não são re gis trados nas notas ta qui grá fi cas. Por essa razão, gos taria de solicitar que se jam dados como lidos os re querimentos seguintes: aquele referente ao Centro
Nacional de Operação do Sistema – CNOS, que
apre sen tei hoje; ou tro so bre as des pe sas re a li za das
com a vi a gem do Mi nis tro Cló vis de Bar ros Car va lho
a Fernando de Noronha, apresentado ontem por
mim, jun ta men te com todo o Blo co de Opo si ção; e o
requerimento relativo ao Projeto Sivam, que apre -
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sen tei no dia 09 de mar ço.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A
Mesa in for ma a V. Exª que, em bo ra se jam li das apenas as ementas pelo Secretário, os requerimentos
são integralmente publicados no Diário do Sena do
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Os
Srs. Senadores Maguito Vilela e Ernandes Amorim
en vi a ram dis cur sos à Mesa para se rem pu bli ca dos na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB-GO) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, já tive o ensejo
de ma ni fes tar pu bli ca men te o quan to me or gu lha representar, nesta egrégia Casa Legislativa, o povo
de meu es ta do. O sim ples fato de re ce ber do povo a
outorga para exercer um mandato em seu nome é
uma das grandes honrarias que um homem público
pode almejar. Tal distinção toma proporções ainda
mais sig ni fi ca ti vas quan do esse man da to se de sempenha no Senado Fe deral, que, juntamente com a
Câmara dos Deputados, con fi gu ra a ins tân cia má xima da es fe ra le gis la ti va.
Vejo o mandato le gislativo como um sa cer dócio, no qual a nor ma sa gra da é o res pe i to à von ta de
popular, a observância da le ga li da de e a in can sá vel
luta por jus ti ça e bem es tar so ci al.
Ao adentrar este plenário, nobres colegas,
vêm-me à mente os grandes vultos do passado,
bem como aqueles que nos antecederam em le gislaturas mais recentes. Entre es sas fi gu ras ex pres sivas, res pe i tá ve is, que nos inspiram no desempenho
da ta refa legislativa, está sempre presente a ima gem do saudoso Onofre Quinan, o qual vim a su ceder nes ta Casa, por de ci são do povo de Go iás, e de
cuja pre sen ça a mor te nos pri vou pre ma tu ra men te.
Tinha Ono fre Qu i nan 71 anos quan do fa le ceu,
em 14 de ja ne i ro do ano pas sa do, con se qüên cia de
embolia pulmonar agu da. A morte o levou quando
estava na plenitude de suas faculdades in telectuais
e de sua ex pe riên cia como ho mem pú bli co. Ao le var
o eminente senador, levou também o ser humano
afável, fiel como poucos, que rido por todos os que
ti ve ram o pri vi lé gio de des fru tar do seu con ví vio.
Onofre Quinan, como se depreende por sua
trajetória, era um homem de ação, que teve des tacada atuação na vida política tanto quanto na vida
empresarial. Costumava di zer que não era um ho mem de pa la vras, mas de pa la vra. “De pa la vra e de
trabalho”, completava, prag má ti co, com a convicção
de um em pre sá rio que, ao lon go da vida, fez de um pe -
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queno negócio um gi gante da nossa economia, o
Gru po Ono gás.
Político de concepção desenvolvimentista, en tendia que somente o progresso permitiria resgatar
a dí vi da so ci al para com o povo. “Nós só va mos resgatar a dívida social pelo desenvolvimento, que se
torna efetivo no mo men to em que o go ver no re a li za
uma despesa tendo a re ceita correspondente”, afir mou, quan do go ver na dor de Go iás.
Outra tese im portante defendida por Onofre
Quinan era de que o ato político transcende as or ganizações partidárias. “Todos os brasileiros, in depen den te de sua ati vi da de, deve fa zer po lí ti ca, par tici par da po lí ti ca, de fen der aqui lo que acre di ta e lu tar
contra o que acha errado. Isso é um dever de todo
ci da dão cons ci en te”, afir ma va.
Co ra jo so, Ono fre le vou ao pé da le tra essa sua
convicção. Nos idos da ditadura militar, co lo cou em
risco seus negócios e sua vida na defesa da de mocracia. Como empresário, ele ainda não militava na
política partidária naquela época, per ma ne ceu fir me
na re sis tên cia ao re gi me ar bi trá rio, ten do tido par ti cipação fundamental nas lutas democráticas do meu
es ta do e do país.
Membro fundador do então MDB foi vice-governador na chapa de Iris Rezende, ele i ta em
1982, com a re de mo cra ti za ção. Com a sa í da de Iris,
no me a do Mi nis tro da Agri cul tu ra, exer ceu o man dato de Go ver na dor de Go iás por qua se dois anos.
Em 1990, elegeu-se senador. Nesta Casa, lu tou pe las re i vin di ca ções dos pre fe i tos go i a nos, in dependente de suas cores par tidárias. Entre muitas
ou tras re a li za ções, con se guiu apo io do Mi nis té rio da
Indústria, Comércio e Turismo para projetos agro indus tri a is em Go iás, a in clu são de Go iás nos pro gramas de Habitação do Cidadão e Habitação do Tra balhador, desenvolvidos pela Caixa Econômica Fe deral; a liberação de recursos para a duplicação da
ro do via BR-060, no tre cho en tre Go iâ nia e Aná po lis.
So li dá rio com os pro du to res ru ra is, de fen deu a
ca te go ria con tra a ex plo ra ção de su ma na do sis te ma
financeiro. Defendeu igualmente a implantação do
Corredor de Transportes Centro-Leste, para in ter ligar seis estados ao sistema por tuário do Espíri to
San to. Nas co mis sões per ma nen tes, apro vou emendas da maior importância, como as relativas à con clu são da Hi dre lé tri ca de Ca cho e i ra Dou ra da.
Foi mem bro das Co mis sões de Assun tos Econô mi cos e Infra-Estrutura, de Assun tos So ci a is e de
Educação. Em sua vida social e privada, além de
empresário notável, foi diretor da Associação Co mer ci al de Aná po lis, se cre tá rio de pre si den te do Ro-
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tary Clube e sócio fundador do Clube de Dirigentes
Lo jis tas, na mes ma ci da de.
Faço aqui um parêntese para falar um pouco
de sua es po sa, de pu ta da federal Lídia Qu i nan, re ele i ta no ano pas sa do como a mais vo ta da em Go iás.
D. Lí dia, como é co nhe ci da, é uma pes soa hu ma na
extraordinária. Adorada em Go iás pelo seu traba lho
social, realizado quando foi primeira-dama. Mu lher
lu ta do ra, é um dos prin ci pa is ex po en tes da for ça da
mulher no Brasil. So freu amargamente a perda do
es po so e com pa nhe i ro, mas sou be bus car for ças no
mo men to de ad ver si da de e hoje se man tém fir me na
vida política e empresarial, dando sua importante
con tri bu i ção para o de sen vol vi men to do es ta do.
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res e Srªs Se na doras. Este é realmente um de po i men to sin ce ro. Onofre e Lí dia sem pre fo ram e con ti nu am sen do fi gu ras
ado ra das em Go iás. Sem pre for ma ram um ca sal solidário, humano, ati vo nas ações do estado. E eu
não po de ria, de for ma al gu ma, es pe ci al men te as sumin do a ca de i ra que foi dele aqui no Se na do, de i xar
de pres tar mi nha ho me na gem aos dois.
Que Deus guar de Ono fre Qu i nan e con ti nue ilumi nan do e dan do for ças à sua es po sa. Lí dia Qu i nan.
Mu i to obri ga do.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Comissão
de Fis ca li za ção e Con tro le de ve rá con vi dar o Mi nistro da Energia, Rodolpho Tourinho, e o Presidente
da Eletrobrás, Firmino Sampaio, para discutir a fis ca li za ção e con tro le das ati vi da des do se tor.
Esta ini ci a ti va foi anun ci a da no iní cio des ta semana pelo Presidente da Comissão, Se nador Ro me ro Jucá.
O motivo imediato é o blecaute que afetou
nove estados e o DF na última quinta -feira, mas a
pa u ta não de ve rá ser res tri ta a este as sun to.
Na realidade, o que precisamos exa mi nar, é a
po lí ti ca do se tor elé tri co, pois nos úl ti mos anos, esta
política está totalmente voltada para o processo de
pri va ti zar o se tor.
Inclu si ve, a exem plo do que ocor re em Ron dônia, também em outros estados deve aconte cer
abu so, ví cio, no ta da men te nas ati vi da des pré vi as de
saneamento financeiro das empresas destinadas à
privatização.
No Acre, existe Ação Civil Pú bli ca face ir re gularidades em contrato com a Guascor do Brasil, re pe ti das em Ron dô nia.
Trata-se de suposta pro dutora in dependente
de energia que não possui qualquer equipamento
ins ta la do, ou em ins ta la ção, se não a má qui na cal cu-
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ladora, e contrata a ven da de energia por preços
50% superiores ao de verdadeiros produtores in depen den tes, re ce ben do em co mo da to os par ques termoelétricos das estatais federalizadas, além do lu bri fi can te e com bus tí vel uti li za do.
Sr. Pre si den te, Srªs Se na do ras e Srs. Se na dores, es tas ir re gu la ri da des fo ram de nun ci a das re centemente pelo Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias Urbanas de Rondônia, mas já haviam
che ga do ao meu co nhe ci men to, e in for ma das ao Minis tro das Mi nas e Ener gia, Ro dolp ho Tou ri nho, que
após constatar a veracidade das evidências, de terminou o imediato saneamento na administração da que la em pre sa fe de ra li za da.
A sociedade brasileira sabe que neste setor
também se cometeu abu sos com o adiantamento e
empréstimos a conta da privatização, sob ampa ro
do ajuste fiscal elaborado para adiar os efeitos ne gativos da perda das receitas in flacionárias de corren te do pla no real.
Ain da no ano pas sa do a im pren sa no ti ci ou que
es tes adi an ta men tos e em prés ti mos es ta vam sen do
concedidos para financiar campanhas políticas, e o
ex-governador de meu Esta do che gou a com pro meter o Presidente Fernando Henrique, di zendo que
realmente havia recebido promessa de apoio para
sua cam pa nha, com a li be ra ção des tes re cur sos.
Mas, Sr. Presidente, Srªs Senadoras. e Srs. Se nadores a realidade é que desde a elaboração da Lei
nº 8.987, de fevereiro de 1994, regulamentando o art.
175 da Constituição Federal, que trata do regime de
permissão e concessão de ser vi ços pú bli cos, tudo que
se tem feito no setor elé tri co é no sen ti do da pri va ti zação.
E neste sentido, esta Casa nunca faltou com
sua colaboração, mas não podemos admitir o abu so, o des vio, o ví cio, o des vio da fi na li da de.
Em 95, votamos a Lei nº 9.074, que es ta be leceu nor mas para ou tor ga e pror ro ga ção das con cessões e per mis são de ser vi ços pú bli cos.
Por Medida Provisória, a Eletrobrás passou a
ge rir as pri va ti za ções de em pre sas es ta du a is.
Em 1997, a Agência Nacional de Energia Elé tri ca – ANEEL, foi ins ti tu í da.
Com a Lei nº 9.648, de 1998, as licitações no
se tor fo ram ade qua das a von ta de da po lí ti ca eco nô mica.
Medidas Provisórias autorizaram a Eletrobrás
a adquirir o con trole acionário de várias con ces si onárias estaduais, no que convencionou-se chamar
Fe de ra li za ção de Empre sas de Ener gia Elé tri ca.
Então, Sr. Presidente, Srªs Senadoras e Srs.
Se na do res, acre di to que é opor tu no e con ve ni en te o
con vi te anun ci a do pelo Se na dor Ro me ro Jucá.
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Efetivamente, antes de encaminhar um pro cedimento de fiscalização e controle, devemos ouvir
as au to ri da des do se tor.
Examinar o que está acontecendo, verificar as
me di das cor re ti vas.
Constatar se estão acontecendo me didas cor retivas.
No caso de Rondônia, exis te uma lis ta de ir regu la ri da des apon ta das na ges tão da con ces si o ná ria
de energia elétrica federalizada, notadamente na
ter ce i ri za ção das ati vi da des em contratos mi li o ná rios.
Estes con tra tos fe rem a le gis la ção, es va zi am o
va lor da pri va ti za ção, e one ram o usuá rio.
Será que isto também está acontecendo em
ou tros Esta dos?
Isto é o que pre ci sa mos exa mi nar.
Era o que eu ti nha a di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Nada
mais ha ven do a tra tar, a Pre si dên cia vai en cer rar os
tra ba lhos, de sig nan do para a ses são de li be ra ti va ordinária de amanhã, a realizar-se às 10 horas, a se guinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1999
(Vo ta ção no mi nal)
Terceiro e último dia de discussão, em se gundo tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº
1, de 1999 (nº 526/97, na Câmara dos Deputados),
de ini ci a ti va do Pre si den te da Re pú bli ca, que Acrescen ta pa rá gra fo úni co ao art. 98 e al te ra as alí ne as
“i” do in ci so I do art. 102 e “c” do in ci so I do art. 105
da Cons ti tu i ção Fe de ral. (Cri a ção ju i za dos es pe ci a is
– habeas cor pus tri bu nal su pe ri or STF e tri bu nal esta du al STJ), ten do
Parecer favorável, sob nº 57, de 1999, da Co missão de Constituição, Justiça e Cidadania, Re lator: Se na dor José Fo ga ça.
–2–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos
do Re que ri men to nº 80, de 1999
– art. 336, in ci so II)
Discussão, em turno úni co, do Pro je to de Reso lu ção nº 20, de 1999 (apre sen ta do pela Co mis são
de Assuntos Econômicos como conclusão do seu
Parecer nº 103, de 1999, Relator: Se na dor Jo nas Pinhe i ro), que au to ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra-
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sil a con tra tar ope ra ção de cré di to ex ter no jun to
ao Banco Interamericano de Desenvolvimento –
BID, no valor equivalente a até US$
24,000,000.00 (vin te e qua tro mi lhões de dó la res
norte-americanos), destinada a financiar o Pro grama de Apoio ao Fun do Nacional do Meio
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).
(Poderão ser oferecidas emendas até o encer ra men to da dis cus são).
–3–
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 19, DE 1997
Pri me i ro dia de dis cus são, em se gun do turno, do Substitutivo à Proposta de Emen da à
Constituição nº 19, de 1997, que altera os arts.
34, in ci so VII, alí nea “e”, 35, in ci so III, 167, in ci so
IV, e 198, da Constituição Fe deral, que dispõem
sobre a destinação de recursos da União, dos
Estados, do Distrito Fe deral e dos Municípios,
para a implementação, funcionamento e gestão
do Sistema Único de Saúde, e dá outras pro vidên ci as, ten do
Parecer nº 655/98-CCJ, Relator: Senador Ro meu Tuma, oferecendo a redação para o segundo
turno.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Está
en cer ra da a ses são.
(Le van ta-se a ses são às 18 ho ras e 50
minutos.)

___________
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ATA DA 15ª SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 1999
(Pu bli ca do no Diá rio do Se na do Fe de ral
de 17 de mar ço de 1999)
RETIFICAÇÃO
À pá gi na nº 05502, após a le i tu ra do Pro je to de
Decreto Legislativo nº 34, de 1999 (nº 760/99, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do
Acor do so bre o Exer cí cio de Empre go por Par te dos
Dependentes do Pessoal Diplomático, Consular,
Admi nis tra ti vo e Téc ni co, ce le bra do en tre o Go ver no
da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Tcheca, em Praga, em 13 de junho de
1997, in clua-se, por omis são, o se guin te des pa cho:
(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)

AGENDA CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
17-3-99
Quarta-feira
11h – Se nhor Tae-Young Park, Mi nis tro do Co mér cio,
Indús tria e Ener gia da Re pú bli ca da Co réia
12h30 – Almo ço com o Ge ne ral Gle u ber Vi e i ra,
Mi nis tro de Esta do do Exér ci to
15h30 – Ses são De li be ra ti va do Se na do Fe de ral
17h30 – Se nhor Ma no el Fran cis co do Nas ci men to
Bri to
21h – Jan tar com o Mi nis tro Nel son Jo bim
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Ata da 17ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 18 de março de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Ademir Andrade e Eduardo Suplicy
ÀS 10 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS
SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alvaro Dias – Amir Lando – Ante ro Paes de Bar ros – Anto nio Car los Magalhães – Anto nio Car los Valadares – Arlindo
Porto – Bello Parga – Bernardo Cabral – Carlos
Bezerra – Carlos Patrocinio – Carlos Wilson –
Casildo Maldaner – Djalma Bessa – Edison Lo bão – Eduardo Siqueira Campos – Eduardo Su plicy – Emília Fernandes – Fernando Bezerra –
Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo
Althoff – Ge ral do Cân di do – Ge ral do Melo – Gerson Ca ma ta – Gil ber to Mes tri nho – He lo í sa He lena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Ja der Barbalho – Jefferson Pe res – João Alberto Souza –
Jo nas Pi nhe i ro – Jor ge Bor nha u sen – José Agripino – José Alencar – José Eduardo Dutra –
José Fogaça – José Jorge – José Roberto Arruda – José Sarney – Juvêncio da Fonseca – Leo mar Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Co elho – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Lu zia To le do –
Maguito Vilela – Maria do Carmo Alves – Marina
Silva – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da – Mo re i ra
Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú ni or –
Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo Hartung –
Paulo Souto – Pe dro Piva – Pedro Simon – Ra mez Te bet – Ro ber to Re quião – Ro ber to Sa tur nino – Romero Jucá – Ronaldo Cunha Lima – Se bastião Rocha – Sérgio Ma chado – Tião Viana –
Wel ling ton Ro ber to.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 71 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aber ta a ses são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos sos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário, Se nador Ronaldo Cunha
Lima, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA

MENSAGEM Nº 92, DE 1999
(nº 335/99, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do
Senado Federal, nos termos do § 1º, in fine, do art.
111 da Constituição, tenho a honra de submeter à
aprovação de Vossas Excelências o nome de
Vinícios Alves, para compor o Tribunal Superior do
Trabalho, no cargo de Suplente de ministro
Classista, representante dos empregadores, para o
triênio de 1999 a 2002.
Os méritos do indicado, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho desse elevado
cargo, constam do anexo “curriculum vitae”.
Brasília-DF, 11 de março de 1999 – Fernando
Henrique Cardoso.
CURRICULUM VITAE
Nome: Vinicius Alves
1. Formação Profissional
1.1 Graduação
Bacharel em Direito – formado pelo Centro
Superior de Ciências Sociais de Vila Velha –
UVV-ES-em 1997.
Médico Veterinário, formado pela Faculdade
de Veterinária da Universidade Federal Fluninense,
em 1972.
PÓS – GRADUAÇÃO
Pós – Graduação sensu lato – Metodologia do
Ensino Superior – MEC-CAPES – Faculdade de
Eduacação da Universidade Federal de Minas
Gerais – Belo Horizonte, no período de 06-01 a
07-02-1975 (184 horas).
“Mestre em Ciências Veterinária” pela École
Nationale Vetérinaire de Toulose – França – 1978.
Tese:
Étude
Morphologique
et
Histoenzynologique de quelques muscles cours de
croissance chez les ovins.
“Doutorado em Universidade” pela L’Université
Paul-Sabatier de Toulouse França – 1978.
Tese: Contribuition a l’étude de divers types de
la fibre muscualire striée squelettique chez les ovins
suivent láge.
2. Experiência Profissional
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Função Atual
Professor Titular na Faculdade de Farmácia e
Bioquímica do Espírito Santo desde 1973.
2.2. Funções Anteriores
Diretor-Técnico
de
“Urgências
Médico-Veterinárias” – Clínica Veterinária – Cargo
ocupado de agosto de 1972 a dezembro de 1974.
Médico-Veterinário do GECOFA/ES – admitido
em agosto de 1972, responsável pela Programação
e Coordenação do Sub-Projeto: Controle de
Movimento de Animais e desinfecção – Projeto
Interamericano de Desenvolvimento: Ministério da
Agricultura/Secretaria da Agricultura – cargo
ocupado até setembro de 1974
Assessor Técnico do Gabinete do Secretário
de Estado da Agricultura do Espírito Santo – cargo
ocupado de abril a novembro de 1978.
Diretor-Presidente da Companhia de Fomento
Agro-Industrial – COFAI – cargo ocupado de
novembro de 1978 a março de 1979.
Diretor Técnico da empresa Espírito Santense
de Pecuária – EMESPE – cargo ocupado de março
de 1979 a março de 1983.
Vogal na Junta Comercial do Estado do
Espírito Santo – Representante da Federação da
Agricultura – 1990/1992.
Juiz
Classista
Representante
dos
Empregadores na 3ª Junta de Conciliação e
Julgamento de Vitória/ES – cargo ocupado de
agosto de 1992 a dezembro de 1993.
Diretor-Superintendente do Serviço de Apoio
às Micro e pequenas Empresas do espírito Santo –
SEBRAE/ES – 1995/1997.
Juiz
Classista
Representante
os
Empregadores (suplente) no Tribunal Regional do
Trabalho da 17ª Região/ES – 1994/1997.
2.3 Funções Sindicais
Presidente da Federação da Agricultura do
Estado do Espírito Santo – FAES – período
1998/1990 e 1990/1993.
Diretor-Secretário da Confederação Nacional
da Agricultura – CNA – período 1990/1993.
1º
Vice-Presidente
da
Federação
da
Agricultura do Estado do Espírito Santo – período
1998/2001.
3. Cursos de Aperfeiçoamento
3.1 – Curso sobre Programação em Saúde
Animal – Escola de Veterinária da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) e Fundação de
Estudos e Pesquisas em Medicina Veterinária
Preventiva – Julho de 1973.
3.2 – Curso de Biologia Geral, no
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Departamento de Biologia do Centro de Estudos
Gerais da UFES, no período de 6/3 a 20-6-1974
(105 horas).
3.3 – Curso na “École Nationale Véterinaire
de Lyon et Fundation Marcel Me rieux” France –
“So bre Uti li za ção Ra ci o nal dos Ani ma is de La bora tó rio” – ou tu bro de 1977.
3.4 – Curso so bre Di agnóstico La boratorial
da P.S.A no Departamento de Virologia do Insti tuto de Microbiologia da Universidade Federal
do Rio de Janeiro, no pe ríodo de 26 de no vembro de 1979, sob os aus pí ci os da Food Agri cul tura Organization – FAO e Banco Interamericano
de De sen vol vi men to – BID
3.5 – Curso do 1º ano do “Colégio
D’Acupunture du Sud” – Ouest de la France –
ano 1976 a 1977.
3.6 – Curso de Extensão em Direito Indi vidual e Processual do Trabalho, realizado no pe ríodo de 27-3-98 a 8-8-98, com carga horária de
180 horas, na Faculdade de Direito de Vitória –
FDV.
4. Par ti ci pa ção em Con gres sos, Sim pó si os,
Con fe rên ci as e Se mi ná ri os
4.1 – XVI Congresso Bra sileiro de Medi ci na
Ve te ri ná ria – re a li za do em Sal va dor/BA, no pe ríodo de 22 a 27 de ou tu bro de 1978.
4.2 – XVII Con gres so Bra si le i ro de Me di ci na
Veterinária, realizado em Fortaleza/CE, no período de 20 a 25 de ou tu bro de 1980.
4.3 – XVIII Congresso Brasileiro de Me di cina Ve te ri ná ria re a li za do em Cam bo riú/SC, no perío do de 18 a 23 de ou tu bro de 1982.
4.4 – IX Congrés International de Buaitrie,
re a li za do em Pa ris – Fran ça, no pe río do de 6 a 9
de se tem bro de 1976.
4.5 – Par ticipação no Seminário de Desenvolvimento Ge ren ci al – pe río do de 26 a 29 de julho de 1982 (32 ho ras) – em con vê nio M.A. – Funda ção Ge tú lio Var gas, atra vés da Esco la Bra si lei ra de Admi nis tra ção Pú bli ca.
4.6 – Seminário de Desenvolvimento e Se gurança Nacional – SENAI/Departamento Regional do
Esta do da Gu a na ba ra/RJ em maio de 1971 (15 horas).
4.7 – IV Seminário de Segurança e Higiene
Industrial – SENAI/Departamento Regional do
Estado da Guanabara/RJ em novembro de 1971
(15 horas).
4.8 – Seminário so bre o Combate à Febre
Aftosa e Peste Suína, no período de 15 a 19 de
ou tu bro de 1979 – De par ta men to de Me di ci na Veterinária Preventiva e Saúde Animal da Fa cul dade de Me dicina Veterinária e ZootÉcnia da Uni -
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versidade de São Paulo – Ministério da Agri cultu ra – Orga ni za ção Pan-Americana de Sa ú de
4.9 – XIII Jour nées Ve té ri na i res de Tou lou se
– Fran ça, no pe río do de 6 a 8 de maio de 1977.
4.10 – Con fe rén ce Na ti o na les des Ve té ri na ires Spécialistes des Petits Animaux – Toulou se
– Fran ça, em 7 de maio de 1977.
4.11 – Sim pó sio Inter na ci o nal sobre Pa ra sito lo gia Bo vi na –Merck Sharp, em 29 de mar ço de
1982 – São Pa u lo/SP.
4.12 – Cur so Prá ti co para Che fe de De par tamento de Pessoal – IOB, no período de 15 a 17
de fe ve re i ro de 1979.
4.13 Encontro Nacional de Atualiação de
Mé to dos de Di ag nós ti co Pro fi la xia com ba te a febre af to sa bru ce lo se – Cen tro Pan-Americano de
Fe bre Afto sa Con se lho Na ci o nal de Me di ci na Veterinária/Conselho regional de Me dicina Ve te rinária da Bahia, no pe río do de 8 a 9 de fe ve re i ro
de 1982 – Sal va dor/BA
4.14 – Re u nião de Vi gi lân cia Epi de mo ló gi ca
e elaboração de estratégia de vacinação an ti-rábica – Região Sudeste – Secretaria de Esta do da Sa ú de do Espí ri to San to, no pe río do de 16
a 17 de mar ço de 1982 – Vi tó ria/ES.
4.15 – Curso de Extensão Universitária so bre Di re i to Mu ni ci pal – UFES no pe río do de 23 a
29 de abril de 1974 (10 ho ras)
4.16 – I Se mi ná rio so bre a Pro ble má ti ca das
Toxicomanias – Secretaria de Estado da Edu cação Faculdade de Ciências Mé dicas de Minas
Ge ra is no pe río do de 27 de ja ne i ro a 1º de fe vere i ro de 1975. (23 ho ras)
4.17 – Curso de Psicologia das Rela ções
Hu ma nas/SESI – DR/ES.
4.18 – Curso e Atualização Universitária –
Di re tó rio Aca dê mi co Vi tal Bra zil Fi lho – Fa cul dade de Veterinária – U.F.F – realizado no período
de 12 a 26 de abril de 1967.
4.19 – 2ª Semana da Veterinária – Diretório
Acadêmico Guilherme Hermsdorff – Uni ver si dade Fe deral Rural do Rio de Janeiro, no período
de 13 a 18 de ou tu bro de 1969.
4.20 – Curso de Apilcultura – Secretaria da
Agri cul tu ra do Esta do do Rio de Ja ne i ro de 20 de
se tem bro a 4 de de zem bro de 1967.
4.21 – 2º Curso de Atu alização Avícola –
Associação dos Avilcultores do Espírito Santo
no pe río do de 26 a 29 de no vem bro de 1975.
4.22 – Técnicas Básicas em Colpocitologia –
Di re tó rio Aca dê mi co Gas tão Ron bach – Fa cul da de
de Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo (15
horas)
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4.23 – I Seminário sobre Febre Aftosa –
GECOFA/ES, no período de 18 a 21 de setembro
de 1072.
4.24 – II Seminário dos Médicos Ve te ri ná rios do Espírito Santo, no período de 18 a 21 de
setembro
de
1973,
patrocinado
pelo
GECOFA/ES.
4.25 – III Reunião Interestadual sobre Pro gra ma de Com ba te a Fe bre Afto sa no pe río do de
18 a 20 de no vem bro de 1974.
4.26 – IV Encontro de Médicos Veterinários
Capixabas, no período de 18 a 20 de dezembro
de 1975 – Socidade de Me dicina Veterinária do
Espí ri to San to.
4.27 – X Encontro de Mé dicos Veterinários
Ca pi xa bas no pe río do de 16 a 18 de se tem bro de
1982 – Sociedade de Medicina Ve terinária do
Espí ri to San to.
4.38 – II Seminário sobre Suinocultura – Vi tó ria/ES, no pe río do de 10 a 14 de abril de 1980 –
EMESPE.
5. Par ti ci pa ção em con cur so/con fe rên ci as
5.1 – membro da Banca Examinadora de Bi ologia no Concurso Vestibular do ano de 1974, da
Faculdade de Farmácia e Bioquímica do Estado do
Espí ri to San to-FAFABAS.
5.2 – Membro da Comisão Julgadora do Con cur so de Mo no gra fi as “Co ni lon, uma ri que za do ES”
– Fun da ção Jô ni ce Tris tão.
5.3 – Representante, Confederação nacional
da Agricultura-CNA, da Delegação Brasileira na
Conferência Internacional do Trabalho – OIT – Ge ne bra/Su i ça, em 1994.
6. Con cur sos Pú bli cos
6.1 – Habilitação no Concurso Pú blico cargo
de Médico Veterinário do Quadro Permanente do
Ser vi ço Ci vil do Po der Exe cu ti vo – Esta do do Espí rito San to –1972.
6.2 – Habilitação no Concurso Pú blico, cargo
de Mé di co Ve te ri ná rio do Mi nis té rio de Agri cul tu ra –
Diá rio Ofi ci al – se tem bro de 1975.
7. Con de co ra ções
7.1 – Ordem do Mé ri to Ju di ciá rio do Tra ba lho –
Grau de Ofi ci al – agos to de 1988.
7.2 – Título de Cidadão Itaguaçuense na forma
do Decreto Legislativo 007/91 – outubro de 1991.
7.3 – Título de Cidadão Vitoriense na forma do
Decreto Legislativo 1258/95 – agosto de 1995.
7.4 – Título de Cidadão Joãoneivense na
forma da Lei nº0758/97, em maio de 1997.
8. Idiomas
8.1 – Francês
8.2 –Inglês (conhecimentos)
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9. Da dos Pes so a is
9.1 – Na tu ra li da de – Ale gre – Espí ri to San to
9.2 – Na ci o na li da de – Bra si le i ra
9.3 – Data de nas ci men to – 19-5-1947
9.4 – Filiação – Cícero Alves e Belmira Has ten re i ter Alves
9.5 – Do cu men to de Iden ti da de nº 121.084-ES
9.6 – CPF/MF nº 249.774.977-91
9.7 – Esta do ci vil – ca sa do
9.8 – Endereço residencial – Rua Alaor Qu e iroz de Ara ú jo, 135 – aptº 701
Ense a da do Suá
CEP 29055-010 – Vi tó ria/ES
Tel. (027)345.1252
9.9 – Endereço Comercial – Federação da
Agri cul tu ra do ES
Rua Nes tor Go mes 277 – 2º Andar
CEP 29015-150 – Vi tó ria-ES
Tel (027) 222.2144
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)

PARECERES
PARECER Nº 109, DE 1999
Da Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Ci da da nia, so bre a Men sa gem nº 65,
de 1999, do Senhor Presidente da Repú blica, submetendo à aprovação do Se nado Federal o nome do Sr. Hamilton Car valhido, para exer cer o car go de Mi nis tro
do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.
A Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da dania, em vo ta ção se cre ta re a li za da em 17-3-99, apreciando o relatório apresentado pelo Sr. Senador
Bernardo Cabral (em anexo ao parecer), sobre a
Men sa gem nº 65, de 1999, do Se nhor Pre si den te da
Re pú bli ca, opi na pela Apro va ção da es co lha do Senhor Hamilton Carvalhido para exercer o cargo de
Mi nis tro do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.
Sala das Co mis sões, 17 de mar ço de 1999. –
José Agri pi no, Presidente – Ber nar do Ca bral, Rela tor – Sér gio Ma cha do – Car los Wil son – Edi son
Lo bão – José Fo ga ça – Ney Su as su na – Fran ce lino Pereira – Anto nio Carlos Ma galhães – Amir
Lan do – Jéf fer son Pé res – Lú cio Alcân ta ra – Ramez Te bet – Pe dro Si mon – José E. Du tra.
RELATÓRIO
Relator: Senador Bernardo Cabral
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, dentro da competência que lhe é
atribuída pelo art. 101, inciso II, nº 9, do
Regimento Interno do Senado Federal, recebe,
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para opinar, mensagem do Excelentíssimo
Senhor Presidente da República, da qual consta
indicação do nome do Doutor Hamilton
Carvalhido, do Ministério Público do Estado do
Rio de Janeiro, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, em vaga
destinada a membro do Ministério Público e
decorrente da aposentadoria do Ministro José
Dantas.
De acordo com o art. 52, inciso III, alínea a,
da Carta Magna, combinado com o parágrafo único
do art. 104, com pe te, pri va ti va me ne, ao Se na do Federal aprovar, pre viamente, por voto secreto, após
argüição pú bli ca, a es co lha de Mi nis tro do Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti ça.
O nome do Doutor Hamilton Carvalhido, membro do Mi nis té rio Pú bli co do Rio de Ja ne i ro, in di ca do
para exer cer o ele va do car go de Mi nis tro do Su pe rior Tribunal de Justiça, honra e en riquece as letras
jurídicas na ci o na is, como se pode ver do curriculum
vi tae re pro du zi do, em sín te se, a se guir:
“1. Infor ma ções Pes so a is
Na ci o na li da de: bra si le i ra
Na tu ra li da de: Rio de Ja ne i ro
Data de nas ci men to: 10-5-1941
Filiação: Walter Reis Carvalhido e Evangelina
Ca ra va na Car va lhi do
2. Infor ma ções Fun ci o na is
Membro do Mi nis té rio Pú bli co do Estado do Rio
de Ja ne i ro.
* Nomeado por concurso público de provas e
títulos para o cargo de Defensor Público em
6-10-1966, inicial da carreira do Ministério Pú blico
do Esta do da Gu a na ba ra.
* Promovido por merecimento a Promotor
Subs ti tu to em 30-11-1971.
* Promovido por merecimento a Promotor Pú bli co em 24-3-1976.
* Promovido por me recimento a Promotor de
Jus ti ça em 7-6-1985.
* Titular da 1ª Procuradoria de Justiça da 3ª
Câ ma ra Cri mi nal do Tri bu nal de Jus ti ça.
* Membro eleito do Conselho Superior do
Ministério Público em 11-1-1989.
* Membro eleito e reeleito para o Órgão Especial
do Colégio de Procuradores da Justiça em 6-6-1991 e
9-8-1993, respectivamente.
* Membro nato do Órgão Especial no Colégio
de Procuradores de Justiça.
* Nomeado 1º Subprocurador-Geral de Justiça
no período de 2-3-1994 a 19-1-1995.
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* Nomeado Procurador-Geral de Justiça, eleito
para o biênio 95/97 e reeleito para o biênio 97/99.
* Presidente eleito do Conselho Nacional dos
Procuradores Gerais de Justiça do Brasil (1998).
3. Magistério Superior
* Professor da Faculdade de Ciências
Jurídicas do Rio de Janeiro.
* Professor da Fa cul da de de Di re i to da Univer si da de Ca tó li ca de Pe tró po lis."
Ante o exposto, considerando a na tureza
da ma té ria em apre ci a ção, é o que se tem a re latar no pre sen te pro ces so.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição nº 64/95 que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 110, DE 1998
(Da Co mis são de Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia)
Re da ção fi nal da Pro pos ta de Emenda à Cons ti tu i ção nº 64, de 1995.
A Comissão de Constituição, Justiça e Ci dadania apresenta a re dação final da Propos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 64, de 1995, que dá
nova redação ao inciso XXIX do art. 7º e revo ga
o art. 233 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Sala de Re u niões da Co mis são, 17 de mar ço
de 1999. – José Agripino, Presidente – Roberto
Re quião, Re la tor – Ramez Te bet – Carlos Wilson
– Jader Barbalho – Bernardo Cabral – Jéfferson
Péres – Francelino Pe re i ra – Édi son Lo bão – Pedro Simon – Antonio Car los Va ladares – Lúcio
Alcântara.
ANEXO AO PARECER Nº 110, DE 1998
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Constituição Fe deral, promulgam a se guinte
Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 1998
Dá nova redação ao inciso XXIX do
art. 7º e re vo ga o art. 233 da Cons ti tu i ção
Federal.
Art. 1º O in ci so XXIX do art. 7º da Cons ti tu ição Federal passa a vigorar com a seguinte re dação:
“XXIX – ação, quanto aos créditos
resultantes das relações de trabalho,
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com prazo prescricional de cinco anos
para os trabalhadores urbanos e rurais,
até o li mi te de dois anos após a ex tin ção
do con tra to de tra ba lho;” (NR)
“a) (Revogada).”
“b) (Revogada).”
Art. 2º Revoga-se o art. 233 da Constituição
Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pre sidência esclarece ao Plenário que o parecer que
aca ba de ser lido en con tra-se à dis po si ção de to dos
os Srs. Se na do res nas suas ban ca das.
Nos ter mos do art. 366, do Re gi men to Inter no,
pas sa-se à dis cus são da re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção a re da ção fi nal.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à Câ ma ra dos De pu ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, projeto de lei do Senado que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 140, DE 1999
Altera a redação do § 9º do art. 789
do De cre to-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943 – Consolidação das Leis do Tra balho, para estender aos Presidentes das
Juntas de Conciliação e Julgamento e
aos juízes de direito a faculdade de conce der o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta, nas
hi pó te ses que es pe ci fi ca.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O § 9º do art. 789 da Consolidação das
Leis do Tra ba lho pas sa a vi go rar com a se guin te re dação:
“Art. 789. ...............................................
..............................................................
§ 9º É facultado aos presidentes dos
Tri bu na is do Tra ba lho, das Jun tas de Con ciliação e Julgamento e aos ju ízes de direito
investidos da jurisdição trabalhista con ceder, de ofí cio, o be ne fí cio da jus ti ça gra tu i ta,
inclusive quan to a tras la dos e ins tru men tos,
àque les que per ce be rem sa lá rio igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou pro varem o seu es ta do de mi se ra bi li da de".
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
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Essa proposição repete os termos do Projeto
de Lei nº 104, de 1998, de autoria do Senador José
Ignácio, arquivado em decorrência do término da
legislatura passada.
O pre sen te pro je to faz par te de uma sé rie de iniciativas que tem a finalidade de dotar a justiça tra balhis ta de ins tru men tos ca pa zes de to má-la mais ágil e,
desse modo, atender com mais qualidade o cidadão
que a pro cu ra para ver so lu ci o na da sua pre ten são.
É sumamente importante a introdução de mo dificações nas re gras do pro ces so da jus ti ça do traba lho, como so lu ção téc ni ca ca paz de ins tru men ta lizar a atu a ção cé le re do juiz.
É entendimento amplo que as inúmeras e fre qüentes pro pos tas pre ven do au men to do qua dro de
magistrados não são eficazes. Sobre a questão,
com propriedade, afirma o insigne ju rista Valentin
Carrion:
“O que se tem feito é au mentar o nú mero de juntas, de vagas para juízes to gados e classistas, de máquinas e fun ci o ná rios, oficiais de justiça e prédios, quando se
sabe que um número maior de órgãos ju diciá ri os e equi pa men tos não é a so lu ção” (in
Tra ba lho & Pro ces so, nº 3, dez. pág. 150).
A al te ra ção do nú me ro de pro ces sos aju i za dos
é progressiva e permanente, em decorrência de fa tores múltiplos, econômicos e sociais. Sendo mo rosos os julgamentos ante a deficiência das normas
processuais, a demora para a solução final será
uma cons tan te, por mais que os ma gis tra dos, como
sempre acontece, se esforcem para demovê-la. O
au men to de ór gãos ju di ci a is e de ju í zes, di an te desse quadro, estará sem pre atrás do número de pro ces sos pen den tes e aju i za dos.
A alteração que es ta mos pro pon do ao § 9º do
art. 789, ao retirar dos presidentes dos tribunais do
trabalho a prerrogativa de con ce der, de ofí cio, o benefício da justiça gra tuita e estendê-la aos re si dentes das juntas e aos juízes investidos da jurisdição
trabalhista, dará, sem dúvida al guma, maior ce le rida de à con ces são do be ne fí cio. Tra ta-se de me di da
sim ples, mas que, no âm bi to dos tri bu na is, é de funda men tal im por tân cia para o bom e ágio an da men to
dos pro ces sos.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
Aprovada pelo DL nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, DOU 9 de maio de 1943
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Art. 789. Nos dissídios individuais ou coletivos
do tra ba lho, até o jul ga men to, as cus tas se rão cal cu ladas pro gres si va men te de acor do com a se guin te ta bela:
..........................................................................
§ 9º É fa cul ta do aos pre si den tes dos Tri bu na is
do Tra ba lho con ce der, de ofí cio, o be ne fí cio da jus tiça gratuita, in clusive quanto a traslados e ins trumen tos, àque les que per ce be rem sa lá rio igual ou inferior ao dobro do mí ni mo, ou pro va rem o seu es tado de mi se ra bi li da de.
.........................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção e Jus ti ça
e Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O pro jeto lido será publicado e remetido à Comissão
Competente.
So bre a mesa, re que ri men to que será lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 88, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Diante da aprovação, pelo Senado Federal,
de um Acordo de Empréstimo de US$1,1 bilhão
do Bird, destinados para o pro gra ma de re for ma
da pre vi dên cia (US$757,5 mi lhões) e para os programas governamentais para a área social
(US$252,5 milhões); e diante da Mensagem do
Ministério da Fazenda en viada à Casa Civil da
Presidência da República e posteriormente ao
Se na do Fe de ral, afir man do que a in ten ção da Secre ta ria do Te sou ro Na ci o nal é ten tar uti li zar tais
recursos em amortizações da dívida externa, de
for ma a ob ter me lhor re la ção en tre cus to e be nefício, e com fundamento no § 2º do art. 50 da
Constituição e no inciso I do art. 216 do Re gimento Interno, solicito a V. Exª seja en ca mi nhado ao Sr. Mi nis tro da Fa zen da, o se guin te pe di do
de in for ma ções.
1) Qual o montante do valor de US$252,5 pre vis to no Acor do de Emprés ti mo com o Bird que já foi
li be ra do? (Va lo res e da tas das re feridas li be ra ções.)
2) Caso já tenha havido liberação, qual foi o
destino desses recursos? (Datas, valores e
projetos ou programas beneficiados.)
3) Houve algum acordo com o Bird para
que o empréstimo de US$252,5 destinado aos
programas sociais do Governo pudessem ser
utilizados para amortização da dívida externa?
4) Em caso afirmativo, quais são os termos
desse acordo e quais são as justificativas para
alteração feita na destinação dos US$252,5?
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Justificação
Informações sobre Empréstimo
BID (Banco Inter-americano de Desenvolvimento)
– No início de março, o Brasil e o FMI estavam
(ou estão) negociando a liberação da segunda
parcela dos US$9 bilhões (o Governo deu a
entender que a aprovação da CPMF era condição
necessária para tal liberação);
– Ricardo Santiago, responsável pelas ope rações do BIRD no Bra sil, anun ci ou que aque le ban co
multilateral aprovaria um empréstimo de US$3,4 bi lhões, ao Governo, para reforçar as reservas in terna ci o na is do Bra sil;
– Tal em prés ti mo, no en tan to, es ta ria con di ci onado ao cumprimento de metas dos 22 programas
governamentais na área social. É um tipo de em prés ti mo que o BID co me çou a fa zer a par tir da cri se
financeira me xicana de 1994, e seria “a prova de
que as instituições financeiras têm uma pre o cu pação hoje com problemas so ci a is além das ques tões
macroeconômicas”;
– Dos US$3,4 bilhões, US$2,2 deveriam ser
des ti na dos aos pro gra mas so ci a is do Go ver no;
– A primeira parcela de US$1,1 bilhão de pendia de aprovação do Congresso (o que já aconteceu
com o parecer favorável de Osmar Dias – ver artigo
da Fo lha, do dia 5 de mar ço); o res tan te de ve rá ser
li be ra do em duas par ce las, uma no se gun do se mestre (US$660 mi lhões) e ou tra em 2000 (US$440 milhões);
– O Senado apro vou o pe di do de em prés ti mo,
sendo que US$757,5 milhões eram para a reforma
da Previdência e US$252,5 milhões para o pro grama de pro je tos so ci a is do Go ver no;
– (Esse recurso deveria compensar par ci almente os cortes no Orça men to Ge ral da União desti na dos aos pro gra mas so ci a is do Go ver no);
– Hou ve pro tes to das en ti da des (in clu si ve com
re que ri men to ao Mi nis té rio Pú bli co que aca tou e solicitou in for ma ções ao BID) por que a men sa gem do
Ma lan afir ma va algo do tipo “... a in ten ção da Se creta ria do Te sou ro Na ci o nal é ten tar uti li zar tais re cursos em amortizações da dívida externa, de forma a
ob ter me lhor re la ção en tre cus to e be ne fí cio”.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senadora Heloísa Helena.
LEGISLAÇÃO CITADA
RESOLUÇÃO Nº 5, DE 1999, que autoriza a
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República Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no jun to ao Ban co Inter na ci o nal para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
equivalente a até US$252,520,000.00 (duzentos e
cinqüenta e dois milhões e quinhentos e vinte mil
dó la res nor te-americanos), na mo da li da de de ajus te
se to ri al, Rede de Pro te ção So ci al, no âm bi to do Progra ma de Apo io Fi nan ce i ro Inter na ci o nal ao Bra sil.
..............................................................................
RESOLUÇÃO Nº 6, DE 1999, que autoriza a
República Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar ope ra ção
de cré di to ex ter no jun to ao Ban co Inter na ci o nal para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
equivalente a até US$757,570,000.00 (setecentos e
cin qüen ta e sete mi lhões e qui nhen tos e se ten ta mil
dó la res nor te-americanos), na mo da li da de de ajus te
se to ri al da Pre vi dên cia So ci al, no âm bi to do Pro grama de Apo io Fi nan ce i ro Inter na ci o nal ao Bra sil.
............................................................................
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
.............................................................................
Art. 50. A Câ ma ra dos De pu ta dos e o Se na do
Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão
convocar Ministro de Estado ou quaisquer titulares
de órgãos di retamente subordinados à Presidência
da República para prestarem, pessoalmente, in formações sobre assunto pre viamente determinado,
importando em crime de responsabilidade a au sência sem jus ti fi ca ção ade qua da.
.......................................................................
§ 2º As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do
Senado Fe de ral po de rão en ca mi nhar pe di dos es critos de informação a Ministros de Estado ou a qual quer das pessoas referidas no caput deste artigo,
im por tan do em cri me de res pon sa bi li da de a re cu sa,
ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, bem
como a pres ta ção de in for ma ções fal sas.
............................................................................
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
...............................................................................
SUBSEÇÃO II
Dos Requerimentos de Informações
(Const., art. 50, § 2º) (***)(****)
Art. 216. Os requerimentos de informações
estão sujeitos às seguintes normas:
I – serão admissíveis para esclarecimento de
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qualquer assunto submetido à apreciação do
Senado
ou
atinente
a
sua
competência
fiscalizadora;
................................................................................
(À Mesa para decisão.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
requerimento lido será despachado à Mesa para
decisão, nos termos do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
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Correia, situado no Município de Luís Correia, Pi auí?
2 – Qual a res pon sa bi li da de do Go ver no Fe deral para com a con ser va ção das obras já re a li za das
no Por to de Luís Cor re ia?
3 – A responsabilidade pela continuidade dos
trabalhos de implantação e expansão do Porto de
Luís Cor re ia cabe ao Go ver no Fe de ral ou ao Go verno do Esta do do Pi a uí?
4 – O Ministério dos Transporte dispõe de um
diagnóstico sobre os investimentos necessários à
con clu são e à ges tão do Por to de Luís Cor re ia?
5 – Quais os planos do Ministério dos Trans por tes a res pe i to do Por to de Luís Cor re ia?

REQUERIMENTO Nº 89, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do artigo 160,
combinado com o artigo 199 do Regimento
Interno do Senado Federal, que seja reservada a
hora do expediente do dia 23 de março corrente,
para homenagem aos noventa anos de Dom
Helder
Câmara,
Arcebispo
de
Olinda,
Pernambuco.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Lúcio Alcântara
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Esse
re que ri men to será vo ta do após a Ordem do Dia, de
acor do com o Re gi men to Inter no.
So bre a mesa, re que ri men to que serÁ lido pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 90, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 50, § 2º, da Cons-

Justificação
Ao final da década de 80 o Porto de Luís
Correia foi cedido, em regime de comodato, ao
Go ver no do Esta do do Pi a uí. Hou ve, a se guir, lici ta ção para re to ma da das obras de im plan ta ção
das instalações portuárias, com a adjudicação
dos trabalhos a uma empresa privada. Em con trapartida, essa empresa receberia a con cessão
para ex plo ra ção do Por to por pe río do de ter mi nado. As obras pouco avançaram e o Por to corre
hoje o ris co de de te ri o ra ção.
O Porto de Luís Correia apresenta grande
importância econômica para o Estado do Pi auí,
não ape nas pela mo vi men ta ção de car gas, o que
possibilitaria ba ratear o abastecimento regional
e escoar a produção da área, mas também pela
pos si bi li da de de ex plo ra ção tu rís ti ca do nor te piauiense. A região apresenta grande potencial,
faltando-lhe porém infra-estrutura. A conclusão
das obras do Porto se ria um im por tan tís si mo fator para seu de sen vol vi men to.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Se na dor Fre i tas Neto.
(À Mesa para de ci são.)
O Sr. Presidente (Geraldo Melo) – O re que rimento lido será despachado à Mesa para decisão,
nos ter mos do Re gi men to Inter no.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo
Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 25, DE 1999
Cria
capela
ecumênica
dependências do Senado Federal.

tituição Fe de ral, com bi na do com o art. 216 do Re gimento Interno, as seguintes informações ao ex celentíssimo Senhor Ministro dos Transportes, Dr. Eli seu Pa di lha:
1 – Qual é a situação atual do Porto de Luís

em

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, em dependências do Senado
Federal, capela ecumênica destinada a orações e
atos religiosos dos servidores e parlamentares da
Casa.
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Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Em 4 de ju nho de 1991, apre sen tei pro po sição com esse objetivo, que tomou o nú mero de
Projeto de Re so lu ção nº 32, de 1991. Sub me ti do
à Comissão Diretora, foi dado ao Senador Ra chid Saldanha Der zi para relatar. Ao fazê-lo, o
ilus tre Se na dor con si de rou: “Lou vá vel em di versos aspectos, essa iniciativa co lide, no entanto,
com a gra ve si tu a ção que vive atu al men te a Di reção do Se na do Fe de ral, que en fren ta um sem número de dificuldades para encontrar aco mo dações ade qua das aos se nho res se na do res e a diversos ór gãos da ad ministração da Casa. Muito
embora simpática a pro posição, so mos, no mo mento, pelo motivo acima exposto, contrários à
aprovação do Projeto de Resolução nº 32, de
1991". Reapresentei a pro posição em 1997, na
for ma do Pro je to de Re so lu ção nº 170/97, que foi
encaminhado à Mesa e à Di retoria Geral do Se na do. Sem ma ni fes ta ção de am bas, a ma té ria foi
no va men te ar qui va da.
Como se observa, em todas as tentativas,
não se con se guiu en con trar um can ti nho que se
reservasse ao en contro pessoal com Deus. Os
anos se pas sa ram. Nes se meio tem po, foi pos sível du pli car as aco mo da ções re ser va das a cada
um dos 81 senadores. Constituíram-se no vas
instalações para os serviços médicos da Casa.
Um novo restaurante, mais amplo e confortável,
foi construído para os senadores. As Edições
Técnicas do Senado ga nharam novas, am plas e
confortáveis instalações. Construiu-se um pré dio especialmente destinado às atividades de
tre i na men to e de sen vol vi men to de pes so al. Cri aram-se es pa ços am plos e con for tá ve is para a TV
Senado e a Rádio Se na do. O piso fron tal à Bi blio te ca ga nhou re ves ti men to de gra ni to. Ago ra fala-se em uma monumental rampa de acesso à
Pra ça dos Três Po de res.
Para Deus, não se en con trou um pe que ni no
lugar, até o momento. As missas, que se ce lebram de quando em vez, são improvisadas em
sa las de Co mis sões, quan do de so cu pa das.
Na justificação do nosso projeto de 1991,
minha primeira tentativa, dizíamos: “O re co lhimento num local apropriado, onde a paz e o si lêncio permitem reflexões bem como a melhor
proximidade com Deus, é a nossa pretensão.
Assim, nada melhor que uma capela, a qual de verá ser da maior singeleza possível, onde nos sos ser vi do res e par la men ta res pos sam, sem pre
que sentirem vontade, me ditar e refletir sobre
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seus pro ble mas, num am bi en te que per mi ta to tal
li ber da de in di vi du al, com paz e har mo nia”.
Certamente, essa necessidade de re co lhimento, de meditação e oração, de aproximação
com Deus não é me nor hoje do que era na que le
tempo. E já não podemos alegar a in dis po ni bi lidade de es pa ços, de po is que tan tos es pa ços foram en con tra dos para “aco mo dar ade qua da mente os senhores senadores e di versos órgãos da
ad mi nis tra ção da Casa”. Deus, com toda a cer teza, está a merecer de nós mais consideração,
res pe i to e aten ção.
Sala das Sessões, 16 de março de 1999. –
Se na dor Pe dro Si mon.
(À Co mis são Di re to ra.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 141, DE 1999
Acrescenta um inciso XI ao art. 649
da Lei nº 5.869/73 – CPC, dis pon do so bre
a impenhorabilidade das máquinas equi pa men tos e im ple men tos agrí co las.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acrescente-se ao art. 649, da Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973, o inciso XI com a
se guin te re da ção:
“Art. 649. .............................................
............................................................
XI – as máquinas, os equipamentos e
os implementos agrícolas, desde que per tencentes a pes soa fí si ca ou ju rí di ca pro duto ra ru ral." (NR)
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O atual Código de Processo Civil, Lei nº
5.869, de 11 de janeiro de 1973, já elenca os
bens que, por razões diversas, não estão su je itos à penhorabilidade. Assim, com a reda ção
atual, dispõe o inciso VI do art. 649 que são abso lu ta men te im pe nho rá ve is “os li vros, as má quinas, os utensílios e os instrumentos, ne ces sá rios ou úte is ao exer cí cio de qual quer pro fis são”.
Como conseqüência, em todo o país, uma in fi ni da de de pes so as tem bus ca do no Ju di ciá rio a proteção a direitos que consideraram ofendidos. De
profissionais liberais a vendedores au tônomos,
cada qual, ante a circunstância de pe nhora de cretada ou iminente, tenta demonstrar a importância de livros, ferramentas, equipamentos di ver sos e má qui nas dos mais va ri a dos ti pos, para
o desempenho de sua atividade profissional ou
mesmo para o exercício de profissão já re gu lamen ta da em lei.
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Desse modo, das varas de primeira ins tância aos tri bu na is es ta du a is e su pe ri o res, é far ta a
jurisprudência a as segurar o fiel cumprimento
da lei. To da via, até aqui, tais ga ran ti as só têm alcançado as atividades profissionais ur banas.
Dir-se-á: a lei não chegou ao campo para res guar dar os di re i tos do ho mem que ali tra ba lha.
Não são poucas as situações cons tran gedoras e a revelarem a falta de sensibilidade de
al guns apli ca do res do di re i to, que des co nhe cem
ou fingem não en ten der o al can ce do su pra ci tado dispositivo do Código de Pro cesso Civil. A
des pe i to de ju ris pru dên cia fa vo rá vel no Su pe ri or
Tribunal de Justiça, que reconheceu a “im penhorabilidade do trator usado pelo produtor ru ral como fer ra men ta ne ces sá ri os para o seu mister profissional” (Proc. nº 0046062/1994, Turma
4, Recurso Especial, relator Ministro Salvio Fi gueiredo Teixeira), continuam os ban cos, cre dores do ho mem do cam po, a pro mo ver exe cu ções
onde tratores, máquinas e demais implementos
agrícolas são penhorados, no mais das vezes
com o uso de for ça po li ci al.
Daí a reapresentação deste projeto de lei
que, se aprovado como esperamos, po derá, de
vez, colocar um ponto final nessa questão pro porcionando ao produtor rural as condições de
de sen vol ver sua ati vi da de e, con se qüen te men te,
saldar os seus compromissos, cuja inadimplência, qua se sem pre, re sul ta da im pre vi si bi lid de do
cli ma ou da in sen sa tez dos go ver nos.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Se na dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973
Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.
............................................................................
Art. 649. São absolutamente im pe nho rá veis:
I – os bens inalienáveis e os declarados,
por ato voluntário, não sujeitos à execução;
II – as provisões de alimento e de
combustível, necessárias à manutenção do
devedor e de sua família durante um mês:
III – o anel nup ci al e os re tra tos de fa mí lia;
IV – os vencimentos dos magistrados, dos
pro fes so res e dos fun ci o ná ri os pú bli cos, o sol do
e os salários, salvo para pagamento de pres tação ali men tí cia;
V – os equi pa men tos dos mi li ta res;
VI – os li vros, as má qui nas, os uten sí li os e
os ins tru men tos, ne ces sá ri os ou úte is ao exer cí-
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cio de qual quer pro fis são;
VII – as pensões, as tenças ou os mon te pios, percebidos dos cofres pú blicos, ou de ins titu tos de pre vi dên cia, bem como os pro ve ni en tes
de liberdade de terceiro, quando de signados ao
sus ten to do de ve dor ou da sua fa mí lia;
VIII – os materiais ne cessários para obras
em andamento, salvo se estas forem pe nho radas;
IX – o se gu ro de vida.
........................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 142, DE 1999
Estabelece preferência para o pro cesso e jul gamento judiciais dos crimes
de res pon sa bi li da de e dos cri mes fun ci onais e por ato de improbidade ad mi nistrativa.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O pro ces so e o jul ga men to ju di ci a is dos
crimes de res pon sa bi li da de e dos crimes funcionais
e por ato de improbidade administrativa terão, em
qualquer juízo ou tribunal, preferência sobre os de mais feitos em tramitação, não se admitindo, salvo
grave prejuízo a terceiros não implicados e me di ante justificativa inquestionável do Magistrado, qual quer ex ces so de pra zo.
Art. 2º O de sa ten di men to da pre fe rên cia consti tui in fra ção do dis pos to nos in ci sos I e II do art. 35
da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de
1979, puníveis na forma dos arts. 43 e 44 da mes ma Lei Com ple men tar.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Os crimes de responsabilidade e os crimes
funcionais cometidos pelos agentes públicos tem
sido encarados com displicência pelas autoridades
responsáveis, em todos os níveis. Não atingindo,
em princípio e individualmente, a ninguém, são vis tos como de res pon sa bi li da de ge ral e, sen do as sim,
de nin guém, afi nal de con tas.
Casos e casos de processos-crimes contra a
Administração Pública se arrastam por anos e anos,
são suplantados por novos processos que se
instalam, transitam de uma instância para outra e,
finalmente, caem no esquecimento e são
arquivados por decurso dos prazos legais.
O ladrão de galinha vai para a cadeia. Os que
se apropriam de milhões – bilhões, quem sabe? –
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dos cofres públicos continuam soltos, gozando as
delícias proporcionadas pelo dinheiro que, sendo de
todos nós, não é de ninguém, propriamente.
Os casos se sucedem, com uma frequência
cada vez ma i or e con ti nu a mos a as sis tir a im pu ni dade. Entre os mais expressivos, podemos relacionar
o caso Collor-PC, o dos Anões do Orçamento, dos
Precatórios, o da compra de votos para aprova ção
do ins ti tu to de re e le i ção, o dos ve re a do res pa u lis tanos. Onde estão os responsáveis apontados pelas
CPIs Col lor-PC e do Orça men to? Des fru tan do, tranquilamente, dos recursos subtraídos aos cofres pú blicos. E, ainda, a escarnecer de nós que, pagando
os pesados tri butos que nos assaltam, cobrimos os
rom bos por eles ca u sa dos aos co fres pú bli cos.
É necessário, é imprescindível, é urgente que
ponhamos co bro, de vez, a essa si tu a ção de in cú ria
e desleixo com que vimos encarando essa situação
de impunidade, caldo de cultura ideal para o sur gimento de casos de corrupção cada vez mais ou sados e mais dispendiosos para o cidadão comum.
Sua pa ciên cia, cer ta men te, já está a pon to de se esgo tar. E a His tó ria nos en si na o que cos tu ma aconte cer, em tais ca sos...
Sala das Ses sões 18 de mar ço de 1999. – Sena dor Pe dro Si mon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI COMPLEMENTAR Nº 35
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe so bre a Lei Orgânica da Ma gis tra tu ra Na ci o nal
..............................................................................
TÍTULO III
Da Dis ci pli na Ju di ciá ria
CAPÍTULO I
Dos De ve res do Ma gis tra do
Art. 35 – São de ve res do ma gis tra do:
I – Cumprir e fazer cumprir, com in de pen dência, serenidade e exatidão, as disposições le gais e
os atos de ofí cio;
II – não exceder injustificadamente os prazos
para sen ten ci ar ou des pa char;
.......................................................................
Art. 43 – A pena de advertência aplicar-se-à
reservadamente, por escrito, no caso de negligência
no cumprimento dos deveres do cargo.
Art. 44 – A pena de censura será aplicada
reservadamente, por escrito, no caso de reiterada
negligência no cumprimento dos deveres do cargo,
ou no de procedimento incorreto, se a infração não
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justificar punição mais grave.
.........................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 143, DE 1999
Altera o art. 439 do Decreto-Lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código
de Processo Penal _, para aumentar o
número de jurados listados anualmente e
limitar a convocação destes a apenas um
por ano.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Os arts. 433 e 439 da Lei nº 3.689, de 3
de outubro de 1941, passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 433. .............................................
Parágrafo único. O jurado poderá
integrar o conselho de sentença apenas
uma vez por ano." (NR)
“Art. 439. Anualmente serão listados
pelo juiz-presidente do júri, sob sua
responsabilidade e mediante escolha por
conhecimento pessoal ou informação
fidedigna, seiscentos a um mil jurados no
Distrito Federal e nas comarcas de mais de
cem mil habitantes e cento e sessenta a
seiscentos nas comarcas ou nos termos de
menor população. O juiz poderá requisitar
às autoridades locais, associações de
classe, sindicatos profissionais e repartições
públicas a indicação de cidadãos que
reúnam as condições legais.
................................................." (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
É por demais sabido que o Código de Pro cesso Pe nal en con tra-se de fa sa do em al guns as pec tos,
pois está em vigor há quase sessenta anos. Mui to
mudou na so ciedade brasileira, mormente nossa
moeda que, naquela épo ca, ainda se denominava
réis. Sabe-se também que nossa população mais
que triplicou em re la ção ao lon gín quo ano de 1941,
tornando-se imperioso modificar-se certos critérios
pre vis tos no re fe ri do di plo ma le gal.
Neste
cenário,
entendemos
necessário
reexaminar a previsão atual do Código de Processo
Penal, de serem relacionados 300 (trezentos) a 500
(quinhentos) jurados no Distrito Federal e nas
comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes,
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e 80 (oitenta) a 300 (trezentos) nas comarcas de
menor população. Com efeito, Brasília, atual Capital
Federal, já ultrapassa, em termos populacionais, a
cidade do Rio de Janeiro, à época em que esta era
a Capital do País. O Estado do Rio de Janeiro, por
sua vez, quadruplicou sua população em relação a
1941. É evidente que o número legal de jurados a
serem listados pelo juiz-presidente do júri requer
acréscimo, para atender ao aumento da demanda.
Como se não bastasse, nos últimos anos, com
reiterada freqüência, cidadãos convocados para o
serviço do júri têm sido demitidos tão logo retornam
ao seu emprego, ante ao singelo fato de haverem
sido convocados. A persistir o fenômeno, num futuro
próximo, o Tribunal do Júri poderá deixar de
funcionar em face da impossibilidade de compor os
Conselhos de Sentença, decorrente dos constantes
pedidos de dispensa, formulados pelos convocados
devido ao justificado temor de se verem
desempregados.
Sem alternativa, já que a norma legal não lhe
permite ampliar o corpo dos jurados, o
juiz-presidente do júri vive o dilema de não
dispensar e depois tomar conhecimento de que o
jurado foi demitido, ou dispensar e ficar impedido
de formar o Conselho de Sentença. Assim sendo,
com o aumento da oferta de cidadãos convocados
e com o limite legal de uma participação anual por
jurado, manter-se-á o Conselho de Sentença em
funcionamento e assegurará o emprego do
cidadão, uma vez que este estará preservado de
contumazes convocações, em prejuízo de sua
assiduidade no serviço.
Fica demonstrado, pois, a necessidade de
modificar a legislação em vigor adequando-a à
nossa realidade e visando impedir que o cidadão
convocado participe de mais de um júri por ano,
tudo no intuito de evitar-se o prejuízo com a perda
do emprego e a manutenção dos relevantes
serviços do Tribunal do Júri.
Em face do exposto, esperamos contar com o
apoio dos ilustres Senadores à aprovação do projeto.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Luiz Estevão.
LEGISLAÇÃO CITADA
Código de Processo Penal
DECRETO-LEI Nº 3.689
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941(*)
Código de Processo Penal
O Presidente da República, usando da
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atribuição que lhe confere o art. 180 da
Constituição, decreta a seguinte lei:
.........................................................................
Art. 433. O Tribunal do Júri compõe-se de
um juiz de direito, que é o seu presidente, e de
vinte e um jurados que se sortearão dentre os
alistados, sete dos quais constituirão o conselho
de sentença em cada sessão de julgamento.
..........................................................................
Art. 439. Anualmente, serão alistados pelo
ju iz-presidente do júri, sob sua res pon sa bi li da de
e mediante escolha por conhecimento pessoal
ou informação fidedigna, 300 (trezentos) a 500
(quinhentos) jurados no Distrito Fe deral e nas
comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes, e 80 (oi ten ta) a 300 (tre zen tos) nas co mar cas
ou nos ter mos de me nor po pu la ção. O juiz po derá requisitar às autoridades locais, associações
de clas se, sin di ca tos pro fis si o na is e re par ti ções
pú bli cas a in di ca ção de ci da dãos que re ú nam as
con di ções le ga is.
Pa rá gra fo úni co. A lis ta ge ral, pu bli ca da em
novembro de cada ano, poderá ser alterada de
ofício, ou em virtude de reclamação de qualquer
do povo, até à publicação de finitiva na segun da
quinzena de dezembro, com recurso, dentro de
20 (vinte) dias, para a superior instância, sem
efe i to sus pen si vo.
..........................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 144, DE 1999
Dispõe so bre a veiculação de pro gramação educativa para crianças, por
meio dos ca na is de ra di o di fu são de sons
e imagens (televisão), e estabelece san ções pelo seu des cum pri men to.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As emis so ras de ra di o di fu são de sons e
imagens (televisão) de di ca rão pelo me nos cin co horas semanais à transmissão de programação es peci fi ca men te con ce bi da para a edu ca ção mo ral, cul tural e in te lec tu al das cri an ças.
§
1º
Define-se
como
“programação
especificamente concebida” qualquer programação
televisiva que atenda, em todos os aspectos, às
necessidades educacionais e informativas da
criança e do adolescente, de idade igual ou inferior
a
16
anos,
incluindo
as
necessidades
intelectuais/cognitivas ou sociais/emocionais.
§ 2º A programação a que se refere o
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parágrafo anterior deverá preencher os seguintes
requisitos mínimos:
I – ter a educação da criança como objetivo
principal;
II – ter o objetivo educacional do programa e
audiência infantil como alvos explicitados no
Relatório de Programação Infantil a que se refere o
inciso III do art. 2º desta lei;
III – ser levada ao ar entre as 7 e as 22 horas;
IV
–
ser
regularmente
incluída
na
programação;
V – ter uma duração não inferior a 15 minutos;
VI – ser identificada como programação infantil
educativa, no momento em que vai ao ar.
Art. 2º As emissoras ficam obrigadas a
identificar e divulgar sua programação destinada ao
público infantil, facilitando a informação de pais,
mestres e interessados em geral, de três formas:
I
–
através
da
identificação
da
programação-núcleo, no momento em que esses
programas vão ao ar;
II – através da identificação de tais programas
para os editores de guias de programação;
III – mediante publicação e divulgação de
Relatório de Programação Infantil.
§ 1º A identificação da programação-núcleo se
fará através de ícone posto no ar ao início do
programa e no período que antecede os comerciais.
§ 2º O Relatório de Programação Infantil, a ser
divulgado pelas emissoras, conterá informações,
atualizadas trimestralmente, sobre a programação
infantil que colocam no ar, inclusive a data, hora,
duração e descrição dos programas.
§ 3º As emissoras manterão tais relatórios nos
arquivos da estação, destacados do restante da
programação e acessíveis à inspeção por parte do
público.
§ 4º As emissoras divulgarão, mediante
anúncio periódico, no ar e em outros meios de
propaganda, a existência, disponibilidade e modo de
acesso aos relatórios aqui mencionados.
§ 5º As emissoras designarão um responsável
pela programação infantil, cujo nome deverá ser de
acesso público, bem como os meios de contactá-lo.
§ 6º O cumprimento desta lei não exime a
emissora do contido no art. 76, da Lei nº 8.069, de
13 de ju lho de 1990, que dis põe so bre o Esta tu to da
Cri a ça e do Ado les cen te.
§ 7º Especial atenção se dará às crianças de
idade in ferior a oito anos na elaboração e ve i cu lação da pro gra ma ção de que tra ta esta lei.
Art. 3º O cum pri men to des ta lei será afe ri do no
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processo de renovação das concessões de ca nais
de radiodifusão, e quando o Con gresso Nacional
apreciar os atos do Poder Executivo, na for ma do §
1º do art. 223 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Parágrafo único. As emissoras apresentarão,
como documento indispensável à re novação da
concessão ou permissão, Relatório de Televisão
Educativa para Crianças, contendo consolidação
dos re la tó ri os de pro gra ma ção in fan til a que se re fere o in ci so III do art. 2º su pra, em for ma to pa dro ni zado pelo Mi nis té rio das Co mu ni ca ções.
Art. 4º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a presente lei no prazo de noventa dias, e as emissoras
lhe da rão cum pri men to no pra zo de um ano, a contar da data de sua pu bli ca ção.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A Cons ti tu i ção Fe de ral de 1988, em seu art.
223, con sa gra a ex plo ra ção dos ser vi ços de ra diodifusão so nora e de sons e imagens por meio
de cessão de direitos, pelo Poder Público, às
emissoras. Nada mais coerente que o retorno
deste imenso potencial de investimento venha
na forma de programas educativos e culturais à
sociedade, que é o significado e a razão de ser
dos Po de res Pú bli cos.
A televisão é, indubitavelmente, um importante elemento de edu ca ção ou de se du ca ção de
nossas crianças. Inúmeras pesquisas de monstram a eficácia dos programas de televisão concebidos com o fim de ensinar, às cri an ças, ha bilidades específicas. Por exemplo, nos Estados
Unidos, pesquisadores concluíram que crian ças
que assistem Mis ter Roger’s Neighborhood (O
Bairro do Sr. Ro ger) e Se sa me Stre et (Vila Sé samo) mos tra ram ter apren di do per sis tên cia no desempenho de tarefas, brincar imaginativo, bem
como ha bi li da des re la ti vas a le tras e nú me ros.
Inúmeros estudos tornam inquestionável o
fato de que as crianças que assistem a televisão
educativa auferem benefícios significativos. Num
desses estudos, crianças que assistem Barney
mostraram maior habilidade com contas aritméticas, co nhe ci men to das co res e for mas, vo ca bu lá rio e habili da des
so ci a is do que as cri an ças que não as sis tem a esse
pro gra ma. Embo ra to das as cri an ças pos sam se bene fi ci ar com a te le vi são edu ca ti va, foi ve ri fi ca do que
es ses be ne fí ci os eram par ti cu lar men te sig ni fi ca ti vos
para as crianças provenientes de famílias de bai xa
renda. Um estudo realizado pela Drª Aletha Huston
e pelo Dr. John Wright, co-diretores do Centro de
Pes qui sas so bre a Influên cia da Te le vi são so bre as
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Crianças, da Universidade do Kansas – EUA, de mons trou que as cri an ças de 2 a 4 anos, de fa mí li as
de ren da de ba i xa a mé dia, que as sis ti am Vila Sé samo e outros programas educativos com freqüência,
tiveram melhor desempenho em vocabulário, ap tidão para ingressar na escola, pré-alfabetização e
tes tes arit mé ti cos do que as cri an ças que não as sistiam a esses pro gra mas, mes mo de fa i xa etá ria três
anos mais velha. Essas diferenças se verificavam
mesmo quando os resultados eram controlados le vando em conta a capacidade verbal inicial e as
qualidades da família e do am biente doméstico. O
Workshop sobre Televisão Infantil (CTW), também
nos EUA, apresentou um outro estudo realizado
pela Wes tat, Inc., de mons tran do que as cri an ças em
ida de pré-escolar, pro ve ni en tes de fa mí li as de ba i xa
ren da, que as sis ti am a Vila Sé sa mo re ve la ram ma ior ca pa ci da de, em ter mos de al fa be ti za ção e nú meros, que as que não assistiam ao programa. Desse
modo, te mos in for ma ções subs tan ti vas a nos pro var
que a te le vi são pode edu car as cri an ças.
Por ou tro lado, con si de ran do o tem po de ex posi ção das cri an ças à te le vi são, é de enor me res ponsabilidade social a programação le vada ao ar em
ho rá ri os con si de ra dos in fan tis. Da dos re cen tes mostram que a televisão alcança 98% dos lares nor te-americanos, incluindo aí mais de 90% das fa mí lias com ren da anu al aba i xo de 5.000 dó la res. Os dados mostram, também, que as crianças na faixa de
2 a 17 anos as sis tem, em mé dia, a mais de 3 ho ras
de te le vi são por dia. A im por tân cia da te le vi são convencional para as crianças é re forçada pelo fato de
que um nú me ro me nor de cri an ças tem aces so à televisão a cabo que à televisão convencional. Nos
Estados Uni dos, 38% das cri an ças na fa i xa de 12 a
17 anos, e 37% das crianças na faixa de 2 a 11
anos moram em la res que não es tão li ga dos à te levisão a cabo. De fato, segundo o levantamento de
gastos do consumidor realizado pelo Bureau of La bor Statistic (Departamento de Estatística Tra ba lhista) daquele país, o percentual de famílias con su midoras que assinam televisão a cabo ou sis te mas de
antena co mu ni tá ria au men ta significativamente com
a faixa de renda da família. Des se modo, en quan to
75% das famílias consumidoras com renda acima
de 70.000 dó la res anu a is as si nam te le vi são a cabo,
apenas 36% das famílias consumidoras com ren dimen tos aba i xo de 5.000 dó la res pos su em essa as sinatura. Por essa razão, a televisão convencional é
uma fon te im por tan te de pro gra mas para cri an ças e
para to dos os mem bros das fa mí li as de ba i xa ren da.
Finalmente, considere-se que a televisão che ga às crianças mais cedo e por mais horas dárias
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que qualquer outra influência educativa, com ex ceção, tal vez, da fa mí lia. Mu i tas cri an ças as sis tem televisão an tes de se rem ex pos tas a qual quer tipo de
educação formal. Quase 70% das creches mantêm
a televisão ligada várias ho ras por dia. À épo ca em
que iniciam o primeiro ano primário, a maioria das
nos sas cri an ças já terá pas sa do o equi va len te a três
anos es co la res em fren te ao apa re lho de te le vi são.
Solicito ao meus pares Congressistas que ga rantam a prosperidade do presente Projeto de Lei.
Por ou tro lado, o Con gres so con ta com a cri a ti vi dade das emissoras para promover o for te interesse
da nação em educar sua ju ven tu de. É di fí cil pen sar
em um in te res se mais sig ni fi ca ti vo do que a pro moção do bem-estar das crianças que assistem tanta
televisão, de onde vem uma parcela tão importante
da for ma ção que elas re ce bem.
Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. – Sena dor Pe dro Si mon.

LEGISLAÇÃO CITADA
................................................................................
LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre o Estatuto da Criança
e do Adolescente, e dá outras providências.
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão so mente exibirão, no horário recomendado para o pú bli co in fan to-juvenil, pro gra mas com fi na li da des educa ti vas, ar tís ti cas, cul tu ra is e in for ma ti vas.
parágrafo único. Nenhum espetáculo será
apresentado ou anunciado sem avi so de sua clas sifi ca ção, an tes de sua trans mis são, apre sen ta ção ou
exibição.
..................................................................................
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Art. 223. Compete ao Poder Executivo ou torgar e renovar concessão, permissão e autorização
para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e
imagens, observado o princípio da com ple men ta rida de dos sis te mas pri va do, pú bli co e es ta tal.
§ 1º O Con gres so Na ci o nal apreciará o ato no
pra zo do art. 64, §§ 2º e 4º, a con tar do re ce bi men to
da men sa gem.
.......................................................................
(À Comissão de Educação – de cisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 145, DE 1999
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Dispõe so bre a proibição de serem
uti li za das como pro va con tra o de po en te
as informações fornecidas nas con dições que es pe ci fi ca.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A pessoa que, intimada a depor como
tes te mu nha em pro ces so pe nal, ci vil, ad mi nis tra ti vo,
ou inquérito policial ou parlamentar, tiver de revelar
fatos ou apresentar documentos que possam dar
causa à própria incriminação em ilícito penal ou tri butário, poderá requerer, previamente, por in ter médio do órgão com petente do Mi nis té rio Pú bli co, que
o seu depoimento seja tomado perante autoridade
ju di ci al e man ti do em se gre do de jus ti ça.
Parágrafo único. Ao de poimento tomado na
forma deste artigo e aos documentos apresentados
só terão acesso as autoridades responsáveis pela
investigação ou processo, o acu sado e seu de fensor.
Art. 2º O requerimento do interessado deve rá
con ter bre ve ex po si ção dos fa tos e dos ris cos que o
depoimento pode acarretar para a sua pessoa, de vendo o juiz decidir, no prazo má ximo de 48 (qua ren ta e oito) ho ras.
Art. 3º De fe ri do o pe di do pelo juiz, não po de rá
a tes te mu nha exi mir-se do de ver de de por sob compromisso, sujeitando-se às penas da lei se calar,
omi tir ou ne gar a ver da de.
Art. 4º A prova obtida na forma desta lei, em
ne nhu ma hi pó te se, po de rá ser uti li za da con tra a testemunha nem será admitida, em juízo ou fora dele,
para qual quer ou tro fim que não seja a in ves ti ga ção
dos fatos objeto do inquérito ou determinação das
res pon sa bi li da des que en se ja ram o pro ces so.
§ 1º O privilégio de que trata este artigo so mente diz respeito aos crimes contra a Admi nis tração Pública (Título XI da Parte Especial do Código
Penal), qua dri lha ou ban do (art. 288 do Có di go Pe nal)
e aos ilí citos que en vol vam en ri que ci men to ilí ci to.
§ 2º Em nenhuma hipótese o privilégio
dispensará o depoente da obrigação de pagar
dívidas tributárias contra ele apuradas.
Art. 5º Se a testemunha sofrer qualquer
ameaça ou retaliação por parte de terceiros,
inclusive de agentes do poder público, dará do fato
conhecimento
ao
juiz,
que
imediatamente
determinará a adoção das providências necessárias
à preservação da incolumidade do interessado,
seus bens e sua família.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
O processo penal brasileiro estabelece como
regra geral a obrigação de todas as pessoas
colaborarem com a administração da justiça,
inclusive na qualidade de testemunhas (art. 206 do
Código de Processo Penal). Intimada a depor, salvo
em raras exceções expressamente previstas, fica a
testemunha sujeita às cominações da lei penal, se
calar, omitir ou negar a verdade (art. 342 do Código
de Processo Penal).
Ocorre que o rígido formalismo do estatuto
processual tem inibido a pos si bi li da de de se rem colhidos depoimentos de pessoas cujo conhecimento
acerca de determinados fatos é de fun da men tal impor tân cia para co i bir e pu nir a prá ti ca de gra ves de litos. Temendo tanto o seu próprio envolvimento na
ques tão como pos sí ve is re pre sá li as por par te de terceiros ou mesmo de agentes públicos, pre ferem si len ci ar, tor nan do, as sim, na prá ti ca, im pos sí vel a cole ta das pro vas in dis pen sá ve is.
O Projeto em epígrafe tem duplo objetivo. Pri meiro, fixar, normativamente, o princípio segundo o
qual ninguém pode ser obrigado a de por, se disto
resulta autoincriminação em matéria penal. Em se gun do lu gar, as se gu rar o con cur so efi caz e de si ni bido daqueles que podem colaborar na repressão ao
ilícito. É notório que a preservação da ordem e da
mo ra li da de pú bli cas, por ve zes, fica à mer cê de pessoas que, em razão de motivos da mais variada or dem, te mem ex por-se na qua li da de de tes te mu nhas
ou co la bo ra do res da jus ti ça.
Para conciliar os imperativos constitucionais
de segurança pessoal e de interesse coletivo, pro po mos que o or de na men to bra si le i ro in cor po re ins tituto pro cessual já consagrado em outros países e
que, com grande eficiência, vem permitindo que as
malhas da lei alcancem perigosos deliqüentes “de
co la ri nho bran co” que, de ou tra for ma, per ma ne cem,
por todo o tem po, pro te gi dos pe las com ple xas or gani za ções e qua dri lhas que atu am em seu nome.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Senador Pedro Simon.
LEGISLAÇÃO CITADA
Código de Processo Penal
.................................................................................
TÍTULO IX
Dos crimes contra a paz pública
Art. 288. Associarem-se mais de três pessoas,
em quadrilha ou bando, para o fim de cometer crimes:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
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Parágrafo único. A pena aplica-se em dobro,
se a quadrilha ou bando é armado.
................................................................................
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
................................................................................
TÍTULO XI
Dos cri mes con tra a Admi nis tra ção Pú bli ca
CAPÍTULO I
Dos cri mes pra ti ca dos por fun ci o ná rio pú bli co
con tra a Admi nis tra ção em ge ral
.................................................................................
Art. 342. Fazer afirmação falsa, ou negar ou
calar a verdade, como testemunha, perito, tradutor
ou intérprete em processo judicial, policial ou ad minis tra ti vo, ou em ju í zo ar bi tral:
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e
multa.
§ 1º Se o crime é cometido com o fim de obter
pro va des ti na da a pro du zir efe i to em pro ces so pe nal:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e
multa.
§ 2º As penas amentam-se de um terço, se o
cri me é pra ti ca do me di an te su bor no.
§ 3º O fato deixa de ser punível se, antes da
sen ten ça, o agen te se re tra ta ou de cla ra a ver da de.
...............................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 146, DE 1999
Denomina “Aeroporto Internacional
de Guarulhos – Ulysses Guimarães” o
aeroporto internacional de São Paulo no
Mu ni cí pio de Gu a ru lhos – SP
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O atu al Ae ro por to Inter na ci o nal do Estado de São Pa u lo, lo ca li za do no Mu ni cí pio de Gu a rulhos, pas sa a de no mi nar-se “Ae ro por to Inter na ci o nal
de Gu a ru lhos – Ulysses Gu i ma rães”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A história em seu conjunto de fatos, juízos e
interpretações muitas vezes não faz a devida justiça
aos seus principais protagonistas. O esquecimento
ou a memória distorcida e nublada deixa que até
mesmo os mais severos e fidedignos registros
turvem-se ante outras realidades e necessidades.
Sempre saudoso, o inesquecível Doutor
Ulysses Guimarães, há muito, nos deixou. Sua
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ausência é a ausência de rumo, do seguro timão, da
histórica e combativa luta pelos reais valores que
uma justa e legítima democracia tem de objetivar.
Entendo que muito devemos ao Doutor
Ulysses, nós o povo, o Brasil, nossa história. Esse
necessário e singelo res ga te de sua lem bran ça não
é mais do que nossa obrigação, como patriotas, de
homenagear aquele que, em vida, não somente
amou, mas en tre gou-se e des po jou-se de sua vida –
em seu con ce i to mais ple no _, para a cons tru ção de
um ver da de i ro e dig no país.
Seu nome para o agitado aeroporto de São
Paulo representa a feliz e oportuna associação do
di na mis mo, do pen sar para fren te, de mo der no e interativo homem Ulysses Guimarães com a energia
de um gran de pon to de en con tro, de vi a gens, en fim,
de consolidação e transporte de nossas es pe ranças.
Sala das Ses sões, 16 de mar ço de 1999.– Sena dor Pe dro Si mon,.
(À Comissão de Educação – de cisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 147, DE 1999
Altera o art. 129 do Decreto-Lei nº
2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Có digo Pe nal.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 129 do Código Penal passa a vi go rar acres ci do do se guin te § 9º:
“Art. 129. .............................................
.............................................................
§ 9º Con si de ra-se agen te, para os efei tos des te ar ti go, o pro pri e tá rio, pos su i dor ou
res pon sá vel por ani mal fe roz, que ca u sar lesão cor po ral."
Justificação
A sociedade brasileira tem assistido, es pe ci almente nos últimos anos, à sucessão infindável de
ca sos de ani ma is fe ro zes, es pe ci al men te os cha mados cães de guerra, agridem cidadãos e cidadãs in de fe sos – não raro, cri an ças, sem que o pro pri e tário,
pos su i dor ou res pon sá vel, por des le i xo, de sa ten ção
ou mesmo irresponsabilidade, receba a devida res ponsabilização penal pela lesão corporal causada
pelo ani mal.
Acre di ta mos que, nes ses ca sos, o ani mal deve
ser visto como um instrumento do delito. Cabe ao
seu proprietário, possuidor ou responsável cuidar
para que o ani mal seja man ti do afas ta do das pes soas que pode ofender, seja mantendo-o em canil,
seja fazendo com que o animal por te focinheira ou
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outros instrumentos elementares de segurança, de
modo a im pe di-lo de ofen der a se gu ran ça, a in te grida de, a sa ú de e a vida das pes so as.
Vimos, há poucos dias, neste início de 1999,
no Espírito Santo, uma cadela defender a vida de
crianças atacadas por cães da raça Pit Bull. Infe lizmen te, nem sem pre as cri an ças e os ci da dãos contam com ani ma is ou pes so as que lhes pres tem so lidariedade e os defendam. Mesmo nesse episódio,
somente a sorte e a ação do animal doméstico pu deram evitar que o pior acontecesse. A cri ança vi timada poderá carregar cicatrizes e, talvez, traumas,
pelo res to da vida.
Torna-se, assim, necessário que os poderes
públicos tomem as iniciativas necessárias para co ibir os excessos praticados em nome da segurança.
Os cães das raças mencionadas foram de sen vol vidos, al gu mas ve zes me di an te pro ce di men tos bi o tecno ló gi cos, para as fun ções de lu tar, com ba ter, agredir.
A presente proposição, portanto, visa a es tabelecer o necessário respaldo legal para que o Po der Judiciário possa apenar os responsáveis. Com
isso, tem-se um instrumento não apenas para a re pres são, mas tam bém para a edu ca ção da so ci e dade brasileira. Busca-se, ao combater essa ma ni festação de violência, favorecer a con vivência ci vi li zada.
Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. – Sena dor Ro nal do Cu nha Lima.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI Nº 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940
Có di go Pe nal
...................................................................................
LESÃO CORPORAL
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou
a sa ú de de ou trem:
Pena – detenção, de três meses a um ano.
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE
§ 1º Se resulta:
I – incapacidade para as ocupações
habituais, por mais de trinta dias;
II – perigo de vida;
III – debilidade permanente de membro,
sentido ou função;
IV – aceleração do parto:
Pena – reclusão, de um a cinco anos.
§ 2º Se resulta:
I – incapacidade permanente para o tra balho;
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II – en fer mi da de in cu rá vel;
III – per da ou inu ti li za ção de mem bro, sen tido ou fun ção;
IV – de for mi da de per ma nen te;
V – abor to;
Pena – re clu são, de dois a oito anos.
LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE
§ 3º Se resulta morte as circunstâncias evi den ci am que o agen te não quis o re sul ta do, nem
as su miu o ris co de pro du zi-lo.
Pena – re clu são, de qua tro a doze anos.
DIMINUIÇÃO DA PENA
§ 4º Se o agente come te o crime im pelido
por motivo de re le van te va lor social ou moral ou
sob o domínio de violenta emoção, logo em se gui da a in jus ta pro vo ca ção da ví ti ma, o juiz pode
re du zir a pena de um sex to a um ter ço.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA
§ 5º O juiz, não sendo graves as lesões,
pode ain da subs ti tu ir a pena de de ten ção pela de
multa:
I – se ocorre qual quer das hi pó te ses do pará gra fo an te ri or;
II – se as le sões são re cí pro cas.
LESÃO CORPORAL CULPOSA
§ 6º Se a le são é cul po sa:
Pena – de ten ção, de dois me ses a um ano.
AUMENTO DE PENA
§ 7º Aumenta-se a pena de um terço, se
ocor rer qual quer das hi pó te ses do art. 121, § 4º.
§ 8º Aplica-se à lesão culposa o disposto
no § 5º do art. 121.
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 148, DE 1999
Dispõe sobre o fornecimento, pelo
Sistema Único de Saúde _ SUS, de
transporte, alimentação e pousada aos
pacientes cujo tratamento se realizar fora
do local de seu domicílio.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O Sistema Único de Saúde (SUS)
deverá fornecer transporte, de ida e volta,
alimentação e pousada aos pacientes que, por
inexistência, insuficiência ou carência de condições
adequadas dos serviços de saúde do local do seu
domicílio, requeiram sua remoção para localidades
dotadas de centros médicos mais avançados, em
processo denominado Tratamento Fora de Domicílio
(TFD).
Pa rá gra fo úni co. O cen tro mé di co ele i to para a
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efetivação do tratamento deverá ser escolhido den tre os geograficamente mais próximos do local do
do mi cí lio do pa ci en te.
Art. 2º Ha ven do ne ces si da de de acom pa nhante, em especial nos ca sos de paciente pediátrico,
paralítico, comatoso ou portador de deficiências
mentais, o SUS deverá fornecer ao acompanhante
os mes mos be ne fí ci os a que faz jus o pa ci en te re feri do no art. 1º
Art. 3º O pro ces so TFD será ini ci a do me di an te
la u do mé di co que, emi ti do pelo res pon sá vel téc ni co
da unidade do SUS onde o paciente foi pri me i ramente atendido, atestará a necessidade do pa ci ente, e, se for o caso, do seu acom pa nhan te, em uti lizar o re fe ri do pro ces so de tra ta men to.
Art. 4º O sistema de gerenciamento dos pro cessos TFD fi ca rá a car go das Se cre ta ri as Esta du ais de Sa ú de.
Art. 5º No des lo ca men to de pa ci en tes e acompanhantes do TFD de ve rão ser uti li za dos, pre fe rencialment meios de transporte aéreo, fluvial e ter restre de pro pri e da de da União, dos Esta dos e Mu ni cípios.
Art. 6º O Po der Exe cu ti vo re gu la men ta rá a presente Lei no prazo de noventa dias contados da
data de sua pu bli ca ção.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
A uni ver sa li za ção do aces so aos be ne fí ci os da
saúde pública foi, sem dúvida, um dos pontos altos
da Car ta Mag na de 1988. To dos têm não só o di re ito à gra tu i da de dos atos re la ci o na dos à pro fi la xia de
doenças po ten ci a is, mas, também, à pron ta e efi caz
solução dos agravos à saúde. To dos têm direito, e
não ape nas al guns pri vi le gi a dos, à so lu ção de seus
problemas de sa ú de, in de pen den te ment da com plexidade deles. Ape sar de os ad mi nis tra do res de sa úde pública, sem pre às voltas com reduzidos or çamentos, tentarem estabelecer regras de priorização
dos gastos, a Constituição Brasileira não contém
norma es tabelecendo que só os casos de aten dimento primário devem ser atendidos pelo SUS.
Assim, des de que haja ne ces si da de, to dos os bra sile i ros te ri am o di re i to de ser sub me ti dos a he mo diáli se, a tra ta men tos on co ló gi cos ou a trans plan tes. E
na inexistência, em determinado local, de serviços
de sa ú de que aten dam às ne ces si da des do pa ci ente, deve este ser condignamente removido, assim
como o seu acompanhante, as expensas do SUS,
para cen tro mé di co o mais pró xi mo pos sí vel de seu
domicílio, que tenha as con dições adequadas ao
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seu tra ta men to. A ma nu ten ção bá si ca do pa ci en te e
do seu acompanhante correrão, também, por conta
do SUS.
É importante ressaltar que parcela ponderável
da po pu la ção bra si le i ra, em es pe ci al as das re giões
Nor te, Nor des te e Cen tro-Oeste, en con tra-se dis persa (densidade demográfica da região Norte é de
2
2
apenas 2,88 hab./Km contra 18,23/Km , para o
Brasil como um todo) numa área gigantesca, na
qual não existem recursos mé dicos capazes de as segurar procedimentos técnicos mais complexos,
numa distância razoável dos domicílios dos pa ci entes.
A Região Norte é, em realidade, um bom
exemplo de área de extrema carência no que con cer ne ao aten di men to mé di co. Nes sa re gião exis tem
so men te 6,16 mé di cos por 10.000 ha bi tan tes, con tra
a relação mé dia bra sileira de 18,23 médicos por
10.000 ha bi tan tes. Na re gião Nor te, o nú me ro de le itos por 1000 habitantes situa-se em 2,09, contra a
média bra si le i ra de 3,27. Os gas tos fe de ra is mé di os
per ca pi ta efe tu a dos com sa ú de na re gião Nor te situam-se em R$23,85, contra a média brasileira de
R$41,77. O nú me ro to tal de le i tos des sa re gião é de
22.176, o que é absolutamente ir ri só rio, con si de rando-se o total de 503.461 leitos existentes no Brasil!
Por outro lado, a região Norte tem diminuta par ti cipação nas estatísticas referentes a procedimentos
de alta complexidade realizados pelo SUS (1996).
Assim, no Brasil, de um to tal de 563 pro ce di men tos
complexos, envolvendo tratamentos oncológicos,
car di o ló gi cos, or to pé di cos, trans plan tes, cor re ção de
lesões lábio-palatais, etc., a região Norte contribuiu
com somente 13 casos. Esses dados colocam a nu
o fato de que a Região Norte é praticamente ex clu ída do SUS.
Portanto, objetivando o cumprimento de um
pre ce i to cons ti tu ci o nal _ a sa ú de é di re i to de to dos e
dever do Estasdo _ e a correção de uma ostensiva
ex clu são so ci al a que são sub me ti dos, em es pe ci al,
os estados da região Norte, propomos, aqui, a nor ma ti za ção do pro gra ma de su por te mé di co às po pula ções que não têm aces so a tais ser vi ços. Tra ta-se,
na re a li da de, de nor ma ti za ção de um pro gra ma que
tem sido apenas oficioso, uma ver da de i ra fic ção na
esfera federal, apesar de existir no âm bi to da le gislação de alguns estados. Representa um progra ma
que o SUS não tem interesse em ativar, por
achá-los antieconômico. Esquecem-se, os ad mi nistra do res, de es ta rem li dan do não ape nas com ci fras,
mas sim com vidas: vidas de cidadãos brasileiros.
Não é ad mis sí vel que o SUS con ti nue a des cum prir
o art. 196 da Carta Magna. A inexistência de ser viços de saú de no local onde mora o paciente não
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pode constituir-se, por razões burocraticas, na sen ten ça de mor te.
Ative-se de forma cidadã, uniforme, não
casuísta, o processo do Tratamento Fora de
Domicílio _ TFD, como a única saída possível para
os tratamentos de saúde de todos aqueles que
vivem nos Estados mais longínquos e menos
aquinhoados da Nação Brasileira.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. _
Senadora Marina Silva.
(Às Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania e de Assuntos Sociais,
cabendo a esta última decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 149, DE 1999
O
“Aeroporto
Internacional
Presidente Médici” passa a se chamar
“Aeroporto Internacional Chico Mendes”.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1º O Aeroporto Internacional Presidente
Médici, localizado na cidade de Rio Branco, Estado
do Acre, passa a ser denominado “Aeroporto
Internacional Chico Mendes”.
Art. 2º Esta lei entra em vigor noventa dias
após a sua publicação.
Justificação
Nascido em 15-12-44, Seringal Porto Rico,
Colocação Bom Futuro, Xapurí, Chico Mendes
começou a atuar nos movimentos sociais em
1975 como secretário do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Brasiléia. Em 1984 foi
eleito Presidente do STR de Xapurí. Em 1985
ajuda a fundar o Conselheiro Nacional dos
Seringueiros, preside a entidade de 1986 à 1987.
Conselho Nacional dos Seringueiros, preside a
entidade de 1986 à 1987. Presidiu o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Xapurí até 22 de
dezembro de 1988, quando foi assassinado.
O tra ba lho de sen vol vi do por Chi co Men des
no Acre, com os “em pa tes”, pas sou a sim bo li zar
não-somente a denúncia de agressões ao meio
am bi en te mas a luta por um pro je to de de sen volvimento sustentável para a Ama zô nia. Os se gingueiros foram os primeiros, no Brasil, a com binar as reivindicações so ciais do sindicalismo
com a luta pela preservação do meio ambiente.
Dessa com binação nas ceu a idéia das Re ser vas
Extrativistas, unidades de desenvolvimento econômico, ambiental e social, onde se integram a
ci da da nia e a na tu re za.
Ganhador do prêmio Global 500, em 1987,
da Sociedade Para um Mundo Melhor (Estados
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Unidos), Chico Mendes levou a con tribuição do
povo brasileiro ao co nhecimento da hu ma ni dade. Mostrou, em importantes fóruns internacionais, que os povos da floresta ofereciam ao
mundo as chaves de um novo relacionamento
entre o homem e a natureza. Tornou-se interlocutor de go vernos, instituições civis, lí de res políticos, cientistas. Ajudou a co locar o Brasil no
centro de um debate internacional que cul mi naria com a realização da Conferência Internacional sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
no Rio de Ja ne i ro, em 1992.
A memória do líder seringueiro não pode
ser apagada. No exterior, principalmente na Eu ro pa, vá ri os lo gra dou ros pú bli cos fo ram cri a dos
em me mó ria de Chi co Men des. Con tu do, no Brasil, cuja precária memória his tórica precisa ser
per ma nen te men te re a li men ta da, a la cu na é enorme nós temos o dever de co locar na me mória
na ci o nal o tra ba lho e a re sis tên cia dos po vos da
floresta.
Por ou tro lado, aí es tão as can den tes questões dos direitos hu manos e de sua trans gressão, tão as sus ta do ra men te re la ci o na dos a nos so
País, como no caso do assassinato de Chico
Mendes. É nesse sentido que a presente propo sição vem tentar saldar essa dívida, ao mesmo
tempo, imortalizar um exemplo para as no vas
ge ra ções. O “ae ro por to Chi co Men des” para propagar um exemplo digno de registro histórico,
conferindo-lhes a estatura da emblemática luta
de Chi co Men des.
Por sua per ti nên cia e opor tu ni da de, por tanto, é que es pe ra mos a aco lhi da do pre sen te Proje to de Lei pe los ilus tres Pa res.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Se na do ra Ma ri na Sil va.
(À Comissão de Educação – de cisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 150, DE 1999
Dispõe so bre danos morais e sua
reparação.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Cons ti tui dano mo ral a ação ou omis são
que ofenda o patrimônio moral da pessoa física ou
ju rí di ca, e dos en tes po lí ti cos, ain da que não atin ja o
seu con ce i to na co le ti vi da de.
Art. 2º São bens juridicamente tutelados por
esta Lei:
I – inerentes à pessoa física, o nome, a honra,
a fama, a imagem, a intimidade, a credibilidade, a
respeitabilidade, a liberdade de ação, a auto-estima,
o respeito próprio, a integridade, a segurança e o
objeto dos contratos regularmente firmados;
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II – inerentes à pessoa jurídica e aos entes
políticos, a imagem, a marca, o símbolo, o prestígio,
o nome, a liberdade de ação, a respeitabilidade, o
objeto dos contratos regularmente firmados, a
segurança e o sigilo de correspondência, científico,
industrial e de crédito.
Art. 3º São considerados responsáveis pelo
dano mo ral to dos os que te nham co la bo ra do para a
ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da
ação ou da omis são.
Art. 4º A indenização por danos mo rais pode
ser re que ri da cu mu la ti va men te, nos mes mos autos,
com a de cor ren te de da nos ma te ri a is co ne xos.
§ 1º Se hou ver cu mu la ção de pe di dos de in denização, o juiz, ao exarar a sentença, discriminará
os valores das in de ni za ções a tí tu lo de da nos pa trimo ni a is e de da nos mo ra is.
§ 2º O va lor da in de ni za ção por da nos ma te ri ais não serve de parâmetros à reparação de danos
morais.
§ 3º A composição das perdas e da nos, as sim
compreendidos os lucros cessantes e os danos
emergentes, não se reflete na avaliação dos danos
morais.
Art. 5º Não tem a natureza de reparação de
danos morais a obri gatoriedade ao pagamento de
pen são a quem faz jus a ela por ter fi ca do im pos si bili ta do de tra ba lhar.
Art. 6º So men te o dano cer to dá di re i to à re paração.
Parágrafo único. Dano certo, para os efeitos
des ta Lei, é o que de cor re de con di ção ou fato que
atin ja o bem tu te la do, não li mi ta do à ima gi na ção ou
con vic ção pes so al e ex clu si va da su pos ta ví ti ma.
Art. 7º A análise, a opinião ou o comentário,
ora is ou es cri tos, pu bli ca dos ou in te gran tes de ação
judicial, a respeito de fato ou condição, ainda que
desfavoráveis à pessoa física, jurídica, ou ao ente
político, só ensejam reparação de danos morais se
ca rac te ri za rem ca lú nia, di fa ma ção ou in jú ria.
Art. 8º A situação de irregularidade do agente
ou preposto da administração não a isenta da res ponsabilidade objetiva de indenizar o dano moral,
res sal va do o di re i to de re gres so.
Art. 9º Constitui dano direto o causado à
própria vítima e indireto o que, além da vítima,
ofende a sua família ou a coletividade,
provocando-lhes justa indignação ou revolta.
§ 1º Caracterizando-se, no dano indireto, o
desinteresse do ofendido ou de sua família, a
coletividade promoverá a ação por meio do
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Ministério Público, no prazo de seis meses, a contar
da data em que se caracterizar o desinteresse.
§ 2º O desinteresse do ofendido ou de sua
família se caracteriza pela inércia no ajuizamento da
ação pelo prazo de seis meses, observado o
disposto no art. 12.
Art. 10. Não havendo quem os represente,
serão, desde a data do fato ou condição,
representados pelo Ministério Público o civilmente
incapaz, o que se encontra em estado de coma, o
doente terminal, ou o que, por qualquer razão, ainda
que eventual, não possa discernir a respeito da
ofensa ou diminuição do seu patrimônio moral.
Parágrafo único. A indenização, na hipótese
deste artigo, reverterá ao ofendido ou à sua família.
Art. 11. Ao apreciar o pedido, o juiz
considerará o teor do bem jurídico tutelado, os
reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão, a
possibilidade de superação física ou psicológica,
assim como a extensão e duração dos efeitos da
ofensa.
§ 1º Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará
a indenização a ser paga, a cada um dos ofendidos,
em um dos seguintes níveis:
I – ofensa de natureza leve: até cinco mil e
duzentos reais;
II – ofensa de natureza média: de cinco mil
duzentos e um reais e quarenta mil reais;
III – ofensa de natureza grave: de quarenta mil
e um reais a cem mil reais;
IV – ofensa de natureza gravíssima: acima de
cem mil reais.
§ 2º Na fixação do valor da indenização, o juiz
levará em conta, ainda, a situação social, política e
econômica das pessoas envolvidas, as condições
em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral, a
intensidade do sofrimento ou humilhação, o grau de
dolo ou culpa, a existência de retratação
espontânea, o esforço efetivo para minimizar a
ofensa ou lesão e o perdão, tácito ou expresso.
§ 3º A capacidade financeira do ca usador do
dano, por si só, não au to ri za a fi xa ção da in de ni zação em valor que propicie o enriquecimento sem
causa, ou desproporcional, da vítima ou de terceiro
interessado.
§ 4º Na reincidência, ou diante da indiferença
do ofensor, o juiz poderá elevar ao triplo o valor da
indenização.
§ 5º Na hipótese dos §§ 1º e 2º do art. 9º, a
indenização poderá, a critério do juiz, ser destinada
a instituição pública de assistência social ou
convertida em prestação de serviços à comunidade.
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Art. 12. Prescreve em seis meses o prazo para
o ajuizamento de ação indenizatória por danos
morais, a contar da data do conhecimento do ato ou
omissão lesivos ao patrimônio moral, ressalvado o
disposto no § 1º do art. 9º.
Art. 13. Os arts. 159 e 1.518 da Lei nº 3.071,
de 1º de janeiro de 1916 – Código Civil – não se
aplicam às ações de reparação de danos morais.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor em cento e
vinte dias, a contar da data da sua publicação.
Justificação
A presente proposta reclama a colaboração de
todos os parlamentares quantos nela reconheçam a
necessidade de se inserir, no ordenamento jurídico
pátrio, texto legal compatível com os direitos e
garantias individuais, consagrados pelo art. 5º da
Constituição Federal, com o objetivo de mitigar a
dificuldade com que os nossos magistrados se
deparam, no quotidiano, ao exarar sentenças sobre
danos morais. Essas sentenças, de estado para
estado, de norte a sul do País, à falta de norma
balizadora, discrepam não apenas entre si, no que
tange aos valores das indenizações, mas até nos
próprios fundamentos.
É por essa razão que as ações de reparação
de
danos
morais
têm-se
confundido,
equivocadamente, com as de danos patrimoniais, e
até mesmo as pensões alimentícias geradoras de
impossibilidade laboral são, freqüentemente, fixadas
como se oriundas de situação moral, e não
patrimonial, à vista da superposição de condições
nessa modalidade de ofensa.
Por tudo isso, já não bastam à elucidação de
lides dessa natureza os lacônicos comandos dos
arts. 159 e 1.518 do Código Civil, limitados que
estão, o primeiro, a estabelecer que “Aquele que,
por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência, violar direito, ou causar prejuízo a
outrem, fica obrigado a reparar o dano” (qualquer
que seja a natureza do dano, moral ou patrimonial);
e o segundo, que “Os bens do responsável pela
ofensa ou violação do direito de outrem ficam
sujeitos à reparação do dano causado, e, se tiver
mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente pela reparação”.
Mas como, quanto e em que extensão esses
danos são reparáveis? Sobre essa quantificação e
extensão, a lei nada esclarece e a jurisprudência,
por não ser uniformizada como deveria, tratar temas
da mesma natureza de modo diferenciado, e, assim,
permite a crescente convergência dessas questões
para os tribunais superiores, em forma de recursos.
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Imprescindível, portanto, que o Poder
Legislativo ofereça aos magistrados base mais
sólida e atual para os julgados dessa natureza, de
modo que, por sua vez, possam conferir aos
jurisdicionados a igualdade que lhes resguarda a
Carta Federal de 1988; e que, na nova norma, se
estabeleçam valores e limites, bem como a razão de
serem observados, o teor e a exata extensão da
ofensa ao bem jurídico tutelado, sem que se precise
recorrer à analogia e ao subjetivismo de muitos
desses arestos.
Inconformados com a lacuna legal apontada, e
orientados por essa determinação e por vastas
doutrina
e
jurisprudência,
concebeu-se
e
elaborou-se o presente projeto com estreita
observância do que, sobre a matéria, estatui a
Constituição Federal no art. 5º (Direitos e Garantias
Individuais), sem perder de vista a harmonia com as
regras estabelecidas no Código de Defesa do
Consumidor, art. 6º, substanciado pela Lei Federal
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.
Assim, conquanto existam teses contrárias à
esposada na proposta, firmamos a convicção de
que a pessoa jurídica e os entes políticos podem e
devem figurar, também, como vítimas de ação ou
omissão ofensiva, ainda que não tenha havido a
expressa dinminuição do seu patrimônio físico, mas,
sim, do seu patrimônio moral. Entre os exemplos a
lastrear essa certeza ressalta o de não se poder
distinguir os efeitos morais que atingem a pessoa
física simultaneamente investida na condição de
firma comercial unitária. De fato, a ofensa à firma
individual não pode deixar de atingir a pessoa física,
e vice-versa.
Aos que ainda se afeiçoam á idéia de que o
dano mo ral se tra duz ape nas em dor, so fri men to ou
hu mi lha ção – sob o ar gu men to de que, por cons ti tuírem sentimentos, não poderiam ser discernidos
pela pessoa jurídica -, res pon de-se, com ali cer ce no
en ten di men to de gran de nú me ro de ju ris tas e de consagrada doutrina: o nome, a marca e a reputação
são bens su je i tos à tu te la es ta tal tan to quan to o são,
para a pátria, a bandeira e o hino. E a ofensa mo ral
a es ses bens co muns exi ge a res pec ti va re pa ra ção,
não obs tan te a exis tên cia de dano pa tri mo ni al.
Mais que isso: a mera impossibilidade de
perceber a dor e de reagir à humilhação e ao
sofrimento não se erige à condição de argumento
válido ou definitivo, porquanto a pessoa que se
encontra em estado de coma, ou sem discernimento
para aquilatar o dano, não deve servir de pretexto
para que não se efetive a reparação de ordem
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exclusivamente moral.
Nem haveria razão para deixar de punir, por
dano mo ral, a se ví cia ou o es tu pro pra ti ca dos con tra
deficientes mentais, in capazes ou contra crianças,
impossibilitados, individualmente, de proceder à
avaliação ética, expressar repulsa ou defender a
pró pria dig ni da de.
Pe los mo ti vos ex pos tos, con ta mos com a aquiescência dos Senhores Senadores para aprova ção
da pre sen te pro po si ção.
Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999. – Sena dor Anto nio Car los Va la da res.
LEGISLAÇÃO CITADA
Cons ti tu i ção da Re pú bli ca Fe de ra ti va no Bra sil
..................................................................................
TÍTULO II
Dos Di re i tos e Ga ran ti as Fun da men ta is
CAPÍTULO I
Dos Di re i tos e De ve res Indi vi du a is e Co le ti vos
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, em
distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos es tran ge i ros re si den tes no
País a in vi o la bi li da de do di re i to à vida, à li ber dade, à igualdade, á segurança e à propriedade,
nos ter mos se guin tes:
I – ho mens e mu lhe res são igua is em di re itos e obrigações, nos termos desta Cons ti tu ição;
II – nin guém será obri ga do a fa zer ou de i xar
de fa zer al gu ma co i sa se não em vir tu de de lei;
III – nin guém será sub me ti do a tor tu ra nem
a tra ta men to de su ma no ou de gra dan te;
IV – é livre a manifestação do pensamento,
sen do ve da do o ano ni ma to;
V – é as se gu ra do o di re i to de res pos ta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano ma te ri al, mo ral ou à ima gem:
VI – é inviolável a li ber da de de cons ciên cia
e de crença, sen do asse gu ra do o livre exer cí cio dos cul tos re li gi o sos e ga ran ti da, na for ma
da lei, a pro te ção aos lo ca is de cul to e a suas
li tur gi as;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a
pres ta ção de as sis tên cia re li gi o sa nas en ti da des
ci vis e mi li ta res de in ter na ção co le ti va;
VIII – ninguém sera privado de direitos por
mo ti vo de cren ça re li gi o sa ou de con vic ção fi losófica ou política, salvo se as invocar para exi mir-se de obrigação le gal a to dos imposta e re cusar-se a cumprir prestação al ternativa fi xada
em lei;
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IX – é li vre a ex pres são da ati vi da de in te lectual, artística, científica e de comunicação, in depen den te men te de cen su ra ou li cen ça;
X – são invioláveis a intimidade, a vida pri vada, a honra e a imagem das pessoas, asse gu rado o direito a indenização pelo dano material
ou mo ral de cor ren te de sua vi o la ção;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo,
ninguém nela podendo pe netrar sem con sen timento do morador, salvo em caso de flagrante
delito ou desastre, ou para prestar so corro, ou,
du ran te o dia, por de ter mi na ção ju di ci al;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das co mu ni ca ções te le grá fi cas, de da dos e
das comunicações telefônicas, salvo, no último
caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que ali estabelecer para fins de investigação
cri mi nal ou ins tru ção pro ces su al pe nal;
XIII – é livre o exercício de qualquer tra balho, ofício ou profissão, atendidas as qua li fi cações pro fis si o na is que a lei es ta be le cer;
XIV – é assegurado a todos o acesso à in formação e res guar da do o si gi lo da fon te, quando ne ces sá rio ao exer cí cio pro fis si o nal;
XV – é li vre a lo co mo ção no ter ri tó rio na ci onal em tem po de paz, po den do qual quer pes soa,
nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou
dele sair com seus bens;
XVI – to dos po dem re u nir-se pa ci fi ca men te,
sem armas, em locais abertos ao público, in dependentemente de autorização, desde que não
frus trem ou tra re u nião an te ri or men te con vo ca da
para o mesmo local, sendo apenas exigido pré vio avi so à au to ri da de com pe ten te;
XVII – é plena a liberdade de associação
para fins lí ci tos, ve da da a de ca rá ter pa ra mi li tar;
XVIII – a cri a ção de as so ci a ções e, na for ma
da lei, e de co o pe ra ti vas in de pen den tes de autori za ção, sen do ve da da a in ter fe rên cia es ta tal em
seu fun ci o na men to;
XIX – as associações só poderão ser
compulsoriamente dissolvidas ou ter suas
atividades suspensas por decisão judicial,
exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em
julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a as so ci ar-se ou a per ma ne cer as so ci a do;
XXI – as en ti da des as so ci a ti vas, quan do expressamente autorizadas, têm le gitimidade para
representar seus filiados judicial ou ex tra ju di cialmente;
XXII – é ga ran ti do o di re i to de pro pri e da de;
XXIII – a pro pri e da de aten de rá a sua fun ção
social;
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XXIV – a lei estabelecerá o procedimento
para desapropriação por ne ces si da de ou uti li dade pú bli ca, ou por in te res se so ci al, me di an te justa e pré via in de ni za ção em di nhe i ro, res sal va dos
os ca sos pre vis tos nes ta Cons ti tu i ção;
XXV – no caso de iminente perigo público,
a au to ri da de com pe ten te po de rá usar de pro pri eda de par ti cu lar, as se gu ra da ao pro pri e tá rio in deni za ção ul te ri or, se hou ver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que tra ba lha da pela fa mília, não será objeto de penhora para paga men to
de dé bi tos de cor ren tes de sua ati vi da de pro du tiva, dis pon do a lei so bre os me i os de fi nan ci ar o
seu de sen vol vi men to;
XXVII – aos autores pertence o di reito ex clusivo de utilização, publicação ou reprodução
de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo
tem po que a lei fi xar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da
lei:
a) a proteção às participações in dividuais em
obras co le ti vas e à re pro du ção da ima gem e voz huma nas, in clu si ve nas ati vi da des des por ti vas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento
econômico das obras que cri a rem ou de que par ti ciparem aos criadores, aos intérpretes e às res pec tivas re pre sen ta ções sin di ca is e as so ci a ti vas;
XXXIX – A lei assegurará aos autores de in ven tos in dus tri a is pri vi lé gio tem po rá rio para sua uti liza ção, bem como pro te ção às cri a ções in dus tri a is, à
pro pri e da de das mar cas, aos no mes de em pre sas e
a ou tros sig nos dis tin ti vos, ten do em vis ta o in te resse social e o desenvolvimento tecnológico e eco nômi co do País;
XXX – é ga ran ti do o di re i to de he ran ça;
XXXI – a su ces são de bens de es tran ge i ros situados no País será regulada pela lei brasileira em
benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sem pre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal
do de cu jus:
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a
defesa do consumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos ór gãos pú bli cos in for ma ções de seu in te res se par ti cular, ou de in te res se co le ti vo ou ge ral, que não se rão
pres ta das no pra zo da lei, sob pena de res pon sa bi lidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja im prescin dí vel à se gu ran ça da so ci e da de e do Esta do;
XXXIV – são a todos as segurados, in de penden te men te do pa ga men to de ta xas;
a) o di reito de petição aos Poderes Públicos
em de se fa de di re i tos ou con tra ile ga li da de ou abuso de po der;
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b) a ob ten ção de cer ti dões em re par ti ções públi cas, para de fe sa de di re i tos e es cla re ci men tos de
si tu a ções de in te res se pes so al;
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do
Po der Ju di ciá rio le são ou ame a ça a di re i to;
XXXVI – a lei não prejudicará o direito ad qui rido, o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;
XXXVII – não ha ve rá ju í zo ou tri bu nal de ex ceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri,
com a or ga ni za ção que lhe der a lei, as se gu ra dos:
a) a ple ni tu de de de fe sa;
b) o si gi lo das vo ta ções;
c) a so be ra nia dos ve re dic tos;
d) a competência para o julgamento dos cri mes do lo sos con tra a vida;
“XXXIX – não há crime sem lei anterior que o
de fi na, nem pena sem pré via co mi na ção le gal;
XL – a lei penal não re tro a gi rá, sal vo para bene fi ci ar o réu;
XLI – a lei pu ni rá qual quer dis cri mi na ção atenta tó ria dos di re i tos e li ber da des fun da men ta is;
XLII – a prá ti ca do ra cis mo cons ti tui cri me inafiançável e imprescindível, sujeito à pena de re clusão, nos ter mos da lei;
XLIII – a lei con si de ra rá cri mes ina fi an çá ve is e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tor tura, o trá fi co ilí ci to de en tor pe cen tes e dro gas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos,
por eles res pon den do os man dan tes, os exe cu to res
e os que, po den do evi tá-los, se omi ti rem;
XLIV – cons ti tui cri me ina fi an çá vel e im pres cindível a ação de grupos armados, civis ou militares,
con tra a or dem cons ti tu ci o nal e o Esta do de mo crá ti co;
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do
con de na do, po den do a obri ga ção de re pa rar o dano
e a decretação do perdimento de bens ser, nos ter mos da lei, es ten di das aos su ces so res e con tra eles
executadas, até o limite do valor do patrimônio
transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da
pena e adotará, entre outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra
declarada, nos termos do art. 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
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d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em
estabelecimentos distintos, de acordo com a
natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à
integridade física e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas
condições para que possam permanecer com seus
filhos durante o período de amamentação;
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo
o naturalizado, em caso de crime comum, praticado
antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, na forma da lei;
LII – não será concedida extradição de
estrangeiro por crime político ou de opinião;
LIII – ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de
seus bens sem o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com
os meios e recursos a ela inerentes;
LVI – são inadmissíveis, no processo, as
provas obtidas por meios ilícitos;
LVII – ninguém será considerado culpado até o
trânsito em julgado de sentença penal condenatória;
LVIII – o civilmente identificado não será
submetido a identificação criminal, salvo nas
hipóteses previstas em lei;
LIX – será admitida ação privada nos crimes de
ação pública, se esta não for intentada no prazo legal;
LX – a lei só poderá restringir a publicidade
dos atos processuais quando a defesa da intimidade
ou o interesse social o exigirem;
LXI – ninguém será preso senão em flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de
autoridade judiciária competente, salvo nos casos
de transgressão militar ou crime propriamente
militar, definidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local
onde
se
encontre
serão
comunicados
imediatamente ao juiz competente e à família do
preso ou a pessoa por ele indicada;
LXIII – o preso será informado de seus
direitos, entre os quais o de permanecer calado,
sendo-lhe assegurada a assistência da família e de
advogado;
LXIV – o preso tem direito à identificação dos
responsáveis por sua prisão ou por seu
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interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente
relaxada pela autoridade judiciária;
LXVI – ninguém será levado a prisão ou nela
mantido quando a lei adimitir a liberdade provisória,
com ou sem fiança;
LXVII – não haverá prisão civil por dívida,
salvo a do responsável pelo inadimplemento
voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e
a do depositário infiel;
LXVIII – conceder-se-á habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado
de sofrer violència ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX – conceder-se-á mandado de seguranpa
para proteger direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o
responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no
exercício de atribuições do poder público;
LXX – o mandado de segurança coletivo pode
ser impetrado por:
a) partido político com representação no
Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou
associação
legalmente
constituída
e
em
funcionamento há pelo menos um ano, em defesa
dos interesses de seus membros ou associados;
LXXI – conceder-se-á mandado de injunção
sempre que a falta de norma regulamentadora torne
inviável o exercício dos direitos e liberdades
constitucionais e das prerrogativas inerentes à
nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII – conder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de
informações relativas à pessoa do impetrante,
constantes de registros ou bancos de dados de
entidades governamentais ou de caráter público;
b) para a retificação de dados, quando não se
prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou
administrativo;
LXXIII – qual quer ci da dão é par te le gí ti ma para
pro por ação po pu lar que vise a anu lar ato le si vo ao
patrimônio público ou de entidade de que o Estado
participe, à mo ralidade administrativa, ao meio am biente e ao pa tri mô nio his tó ri co e cultural, ficando o
autor, sal vo com pro va da má-fé, isen to de cus tas judi ci a is e do ônus da su cum bên cia;
LXXIV – o Estado pres ta rá as sis tên cia jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem in su fi ciência de re cur sos;
LXXV – o Estado indenizará o condenado por
erro judiciário, assim como o que ficar preso além
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do tem po fi xa do na sen ten ça;
LXXVI – são gratuitos para os re co nhe ci damen te po bres, na for ma da lei:
a) o re gis tro ci vil de nas ci men to;
b) a cer ti dão de óbi to;
LXXVII – são gratuitas as ações de habeas
corpus e habeas data, e, na forma da lei, os atos
ne ces sá ri os, ao exer cí cio da ci da da nia.
§ 1º As normas definidoras dos direitos e ga ran ti as fun da men ta is têm apli ca ção ime di a ta.
§ 2º Os direitos e ga rantias expressos nesta
Constituição não ex clu em ou tros de cor ren tes do regi me e dos prin cí pi os por ela ado ta dos, ou dos tra tados internacionais em que a República Fe derativa
do Bra sil seja par te.
CÓDIGO CIVIL
LEI Nº 3.071, DE 1º DE JANEIRO DE 1916
Có di go Ci vil dos Esta dos Uni dos do Bra sil
..................................................................................
TÍTULO II
Dos atos ilí ci tos
Art. 159. Aque le que, por ação ou omis são voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito,
ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a re parar o dano.
A ve ri fi ca ção da cul pa e a ava li a ção da responsabilidade regulam-se pelo disposto neste
Có di go, ar ti gos 1.518 a 1.532 e 1.537 a 1553.
“O estabelcimento bancário é responsável
pelo pa ga men to de che que fal so, res sal va das as
hipóteses de cul pa ex clu si va ou con cor ren te do
cor ren tis ta.” (Sú mu la nº 28 do STF).
.................................................................................
TÍTULO VII
Das obri ga ções por atos ilí ci tos
Art. 1.518. Os bens do responsável pela
ofensa ou violação do direito de ou trem ficam
su je i tos à re pa ra ção do dano ca u sa do, e, se ti ver
mais de um autor a ofensa, todos responderão
so li da ri a men te pela re pa ra ção.
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores, os cúmplices e as
pes so as de sig na das no ar ti go 1.521.
“O es ta be le ci men to ban cá rio é res pon sá vel pelo pa gamento de cheque falso, ressalvadas as hipóteses de culpa
ex clu si va ou con cor ren te do cor ren tis ta.” (Sú mu la nº 28 do
STF).
“Em con tra to de trans por te, é ino pe ran te a cláu su la de
não in de ni zar.” (Sú mu la nº 161, do STF)
“A in de ni za ção aci den tá ria não ex clui a do di re i to co mum, em
caso de dolo ou culpa grave do empregador.” (Súmula nº 229 do
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STF).
“São cu mu lá ve is as in de ni za ções por dano ma te ri al e
dano mo ral ori un dos do mes mo fato.” (Sú mu la nº 37 do STJ).

..................................................................................
Có di go de De fe sa do Con su mi dor
CAPÍTULO III
Dos di re i to bá si cos do con su mi dor
Art. 6º São di re i tos bá si cos do con su mi dor:I – a
pro te ção da vida, sa ú de e se gu ran ça con tra os ris cos
provocados por práticas no fornecimento de pro dutos e ser vi ços con si de ra dos pe ri go sos ou no ci vos;
II – a edu ca ção e di vul ga ção so bre o con su mo
ade qua do dos pro du tos e ser vi ços, as se gu ra das a liber da de de es co lha e a igual da de nas con tra ta ções;
III – a informação adequada e cla ra sobre
os di re fe ren tes pro du tos e ser vi ços com es pe cificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade e preço, bem como so bre os ris cos que apre sen tem;
IV – a proteção con tra a pu bli ci da de en ga nosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou
desleais, bem como contra práticas e cláusulas
abusivas ou impostas no fornecimento de pro dutos e ser vi ços;
V – a mo di fi ca ção das cláu su las con tra tu a is
que estabeleçam prestações desproporcionais
ou sua re vi são em ra zão de fa tos su per ve ni en tes
que as tor nem ex ces si va men te one ro sas;
VI – a efetiva prevenção e reparação de danos
patrimoniaisemorais,individuais,coletivosedifusos;
VII – o acesso aos órgãos judiciários e ad ministrativos com vista à prevenção ou re pa ração de da nos pa tri mo ni a is e mo ra is, in di vi du a is,
co le ti vos ou di fu sos, as se gu ra da a pro te ção ju rídi ca, ad mi nis tra ti va e téc ni ca aos ne ces si ta dos;
VIII – a fa ci li ta ção da de fe sa de seus di re i tos,
in clu si ve com a in ver são do ônus da pro va, a seu
fa vor, no pro ces so ci vil, quan do, a cri té rio do juiz,
for ve ros sí mil a ale ga ção ou quan do for ele hi possuficiente, segundo as regras ordinárias de ex periências;
IX – (Ve ta do);
X – a adequada e efi caz prestação dos servi ços pú bli cos em ge ral.
..................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Co missões com pe ten tes.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons titu i ção que será lida pelo Sr. 1º Se cre tá rio, Se na dor
Ro nal do Cu nha Lima.
É lida a se guin te:
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PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 9, DE 1999
Dá nova re da ção ao in ci so IV do art.
167 e adiciona o art. 193-A à Cons ti tu ição, para tor nar obri ga tó ria a des ti na ção
de recursos para ações de combate à
fome e à mi sé ria.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Constituição Fe deral, promulgam a se guinte
emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:
Art. 1º Adicione-se ao Capítulo I do Título
VIII da Constituição Fe deral o art. 193-A, com a
se guin te re da ção:
“Art. 193-A. Os Estados, o Distrito
Federal e os Mu ni cí pi os apli ca rão, anu almente, no mínimo, cin co por cento de
sua receita originária de impostos, com preendida a proveniente de trans fe rên cias, em pro gra mas des ti na dos a com ba ter
a fome e a mi sé ria.”
Art. 2º O inciso IV do art. 167 da Cons ti tu ição pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 167. São ve da dos:
IV – a vinculação de receita de im postos a órgão, fundo ou despesa, res sal va das a re par ti ção do pro du to da ar recadação dos impostos a que se referem
os arts. 158 e 159, a des ti na ção de re cursos para manutenção e de sen vol vi men to
do ensino, como determinado pelo art.
212, a aplicação de recursos em pro gramas de combate à fome e à miséria, de
que trata o art. 193-A e a prestação de
garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art.
165, § 8º, bem assim o disposto no § 4º
des te ar ti go; (NR)"
Art. 3º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em
vi gor no exer cí cio fi nan ce i ro sub se qüen te ao de
sua pu bli ca ção.
Justificação
A Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção que ora
submetemos à consideração dos membros das
duas Casas do Congresso Nacional tem o ob jetivo
de con tri bu ir para mi no rar as pre cá ri as con di ções de
subsistência das camadas mais pauperizadas da
po pu la ção bra si le i ra.
Sabidamente, o Brasil apresenta distribuição de
ren da pro fun da men te de si gual. De acor do com da dos
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de 1995, o con ti gen te dos 40% mais po bres (53,7 milhões de pessoas) detinha 12,1% do total da renda,
ao passo que 1% mais rico (620 mil pessoas) se
apropriava de 8,5% dos rendimentos. Os 10% mais
pobres possuíam 0,8% da renda, en quan to os 10%
mais ri cos dis pu nham de 47% da ri que za na ci o nal.
Con quan to a con di ção de po bre za ou de mi sera bi li da de não deva ser me di da ex clu si va men te com
base nos ganhos mo netários, o Brasil apresen ta
elevada correlação entre a renda e o acesso a be nefícios como educação, saú de e saneamento, de
forma que, quanto maiores os rendimentos, me lhores serão as condições de vida avaliadas a partir
dos demais in dicadores considerados. As políticas
so ci a is de sen vol vi das não têm sido ca pa zes de ofere cer con tri bu i ção mais de ci si va para su pe rar de forma sen sí vel a fome exis ten te no País.
Estu do do Ban co Mun di al, pu bli ca do em 1995,
sobre a avaliação da pobreza no Brasil, fez si mu lação com di fe ren tes li nhas de pobreza, a fim de me dir a população pobre rural e ur bana, além de sua
distribuição pelas diferentes regiões do País. O sig nificativo aumento do número de pobres, à pro porção que se elevava paulatinamente a linha de po breza com base no custo de uma cesta de ali mentos, mostrou a concentra ção de con ti gen te sig ni fi ca tivo da po pu la ção bra si le i ra ao re dor dos di fe ren tes patamares de pobreza. Assim, de acor do com a con juntu ra eco nô mi ca de es ta bi li da de ou cri se, a si tu a ção de
tal contingente oscila entre estados de maior ou me nor precariedade, sem aparente perspectiva de so lução duradoura para vencer a miséria em que se en contram.
A re fle xão acer ca da mi sé ria e da po bre za brasileira é ainda mais preocupante levando-se em
conta que essa condição atinge des pro por ci o nalmen te cri an ças e ado les cen tes. De fato, o ci ta do estudo do Banco Mundial mos trou que as pessoas
com idade en tre 5 e 17 anos re pre sen tam 57% dos
po bres, em bo ra se jam ape nas 41% da po pu la ção.
Se gun do pu bli ca ção re cen te do Fun do das Nações Unidas para a Infân cia (UNICEF), a pro por ção
de crianças até quatorze anos na população 20%
mais po bres está em tor no de 50%, e en tre os 40%
mais pobres, fica ao redor de 45%. De outra parte,
com base em da dos da Pes qui sa Na ci o nal por Amostragem de Domicílio (PNAD) havia, em 1995, 522 mil
trabalhadores com ida des en tre 5 e 9 anos, e 3,6 milhões, entre 10 e 14 anos. Nessa úl tima ca tegoria,
51% pertenciam a famílias cuja renda era igual ou
inferior a meio salário mínimo, o que demonstra a
necessidade dos recursos provenientes do traba lho
in fan to-juvenil para a so bre vi vên cia fa mi li ar.
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Sabendo-se que crianças e adolescentes tra ba lha do res ocu pam em pre gos de ba i xa qua li fi ca ção
e re du zi dos sa lá ri os, bem como que ele va da pro porção de les não es tu da, per ce be-se a gra vi da de da situ a ção: pre vi si vel men te, esse con ti gen te da po pu lação bra si le i ra se re pro du zi rá como po bre.
Diversas pesquisas têm mostrado que, em
conjuntura de crise eco nô mi ca, os se to res mais pobres da população tor nam-se ain da mais vul ne rá veis. Tal fato de cor re da per ver sa re la ção exis ten te entre os recursos des ti na dos aos pro gra mas so ci a is e
os movimentos da economia, de forma que tais re cursos escasseiam no momento em que se tornam
mais necessários, exatamente quando a crise eco nômica impõe condições particularmente penosas
aos mais necessitados e faz aumentar a fome e a
mi sé ria en tre eles.
O já ci ta do es tu do do Ban co Mun di al, ao ana lisar a situação dos pobres brasileiros, refere-se a
dois aspectos ilustrativos da impossibilidade de o
problema ser vencido sem o concurso de políticas
públicas especificamente voltadas para superação
da fome e da miséria. De uma parte, recorda serem
bastante acima do esperável os níveis de pobreza de
estados brasileiros que experimentaram significativo
pro gres so nos úl ti mos tem pos, os qua is, so bre tu do em
ra zão e suas ren das per ca pi ta, de ve ri am pos su ir índi ces de mi sé ria me no res do que apre sen tam.
De ou tra pers pec ti va, o ci ta do or ga nis mo in terna ci o nal ela bo rou si mu la ção com a fi na li da de de veri fi car como fi ca ria a dis tri bu i ção de ren da se os benefícios decorrentes dos gastos sociais fossem in corporados aos rendimentos fa miliares. A exclu são
dos aportes da previdência social e a manutenção
dos de ma is gas tos so ci a is não al te ra ri am a si tu a ção
dos 40% mais pobres. Vê-se, pois, a importância
dos in ves ti men tos em pro je tos con cre tos para mi norar as precárias condições de subsistência das ca ma das mais ne ces si ta das da so ci e da de.
Alguns exem plos po dem ilus trar a efi ciên cia de
investimentos públicos, quando eles são feitos em
cima de objetivos concretos. Em Goiás, entre 95 e
98, oca sião em que era go ver na dor do Esta do, ti vemos a opor tu ni da de de im plan tar pro gra mas que se
mostraram eficientes na diminuição da pobreza de
milhares de famílias. A partir do primeiro dia de go verno, isentamos 220 mil famílias pobres do pa gamen to das ta xas de água e luz. Em maio, 144 mil famí li as com ren da to tal in fe ri or a um sa lá rio mí ni mo e
com residência comprovada no estado há pelo me nos dois anos, passaram a receber uma cesta com
28 qui los de ali men tos. Em ou tu bro, 90 mil cri an ças
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en tre zero e 6 anos de ida de, co me ça ram a re ce ber,
a cada manhã, um litro de leite e um pão, con clu indo a im plan ta ção.
Para receber esses benefícios, a família tinha
que man ter as cri an ças na es co la. Men sal men te, no
ato da entrega das cestas, era cobrado o com provante de freqüência escolar. O Unicef, que fez um
acompanhamento do projeto, detectou que 19 mil
cri an ças vol ta ram às salas de aula e lá per ma ne ceram. Ou tras nu an ças do pro je to tam bém fo ram avaliados e aprovados pelo Unicef. O sociólogo Be tinho, que se notabilizou pela perseverança de sua
luta contra a fome e a miséria, também aprovou os
mé to dos e os re sul ta dos da ex pe riên cia go i a na.
Outros exemplos ilustrativos são o Progra ma
Bolsa-Escola, que propicia ajuda imprescindível
para os trabalhadores infanto-juvenis pode rem
abandonar o trabalho e voltar à sala de aula, e o
Programa de Renda Mínima, implantado por al gumas pre fe i tu ras no país, que aju dam a in ter rom per o
ciclo de reprodução social da pobreza e da fome.
Projetos que podem ser reeditados ou aper fe i ço ados em todo o país com os re cur sos ori un dos do obje to des te pro je to.
Os recursos que ora propo mos se aplicam,
por tan to, a pro gra mas de com ba te à fome e à mi séria que não se destinam aos objetivos tra di ci o nalmen te iden ti fi ca dos como a “área so ci al”, nem des se
setor devem ser subtraídos. Visam eles a propiciar
as condições de desenvolvimento de programa de
combate sistemático a essa forma extrema de po bre za, de for ma que se pos sa vis lum brar num fu tu ro
pre vi sí vel um Bra sil sem a in di gên cia e a fome.
A Constituição Federal, em seu art. 3º, inci so
III, erigiu como um dos objetivos fundamentais da
República a erradicação da po bre za e da mar gi na lidade. A presente Proposta de Emenda à Cons ti tu ição objetiva conferir ma terialidade à de terminação
constitucional. Esta mos con vic tos de que os ilus tres
pares do Con gres so Na ci o nal serão sensíveis à ne ces si da de de ven cer a mi sé ria que põe sob ina ce i tável pe num bra a ci da da nia de mi lhões de bra si le i ros.
Sala das sessões, 18 de março de 1999. _
Senador Maguito Vilela (PMDB-GO)
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
ART. 167. (*) São vedados:
I – o início de programas ou projetos não
incluídos na lei orçamentária anual;
II – a realização de despesas ou a assunção
de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;
III – a realização de operações de créditos que
excedam o montante das depesas de capital,
ressalvadas as autorizadas mediante créditos
suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo por maioria
absoluta;
IV – a vinculação de receita de impostos a
órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição
do produto da arrecadação dos impostos a que se
referem os arts. 158 e 159, a destinação de
recursos para manutenão e desenvolvimento do
ensino, como determinando pelo art. 212, e a
prestação de garantias às operações de crédito por
antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º;
V – a abertura de crédito suplementar ou
especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correpondentes;
VI – a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro,
sem prévia autorização legislativa;
VII – a concessão ou utilização de créditos
ilimitados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
défict de empresas, fundações e fundos, inclusive
dos mencionados no art. 165, § 5º;
IX – a instituição de fundos de qualquer
natureza, sem prévia autorização legislativa.
§ 1º Nenhum investimento cuja execução
ultrapasse um exercício financeiro poderá ser
iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou
sem lei que autorize a inclsuão, sob pena de crime
de responsabilidade.
§ 2º Os créditos especiais e extraordinários
terão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for
promulgado nos últimos quatro meses daquele
exercício, caso em que, reabertos nos limites de
seus saldos, serão incorporados ao orçamento do
exercício financeiro subseqüente.
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§ 3º A abertura de crédito extraordinário
somente será admitida para atender as despesas
imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de
guerra, comoção interna ou calamidde pública,
observado o disposto no art. 62.
(*) Emenda Constitucional nº 3, de 1993
(*) Emenda Constitucional nº 19, de 1998
(*) Emenda Constitucional nº 20, de 1998
....................................................................................
CAPÍTULO I
Disposição Geral
Art. 193. A ordem social tem como base o
primado do trabalho, e como objetivo o
bem-estar e a justiça sociais.
....................................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A
proposta de emenda à Constituição que acaba de
ser lida está sujeita às disposições específicas dos
arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO Nº 91, DE 1999
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
II do Regimento Interno, para o Projeto de Resolução
nº 19, de 1999, que “propõe ao Senado Federal seja
autorizada a contratação de operação de crédito
externo, no valor equivalente a até US$5,000,000.00
(cinco milhões de dólares norte-americanos), de
principal, entre a República Federativa do Brasil e o
Banco
Internacional
para
Reconstrução
e
Desenvolvimento
–
BIRD,
destinada
ao
financiamento, parcial, do Programa de Apoio à
Reforma de Sistemas Estaduais de Previdências –
PARSEP”.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999.
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REQUERIMENTO Nº 92, DE 1999
Nos ter mos do art. 336, II, do Re gi men to Interno do Se na do Fe de ral, re que re mos ur gên cia para o
Projeto de Re so lu ção nº 21, de 1999, de au to ria da
Comissão de Assuntos Econômicos, que autoriza a
con tra ta ção de ope ra ção de cré di to ex ter no no va lor
equivalente a até US$250,000,000.00 (duzentos e
cin qüen ta mi lhões de dó la res nor te-americanos), de
principal, entre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Brasil e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada ao financiamento parcial do Programa de
Me lho ra men to de Ba ir ros (Ha bi tar-Brasil).
Por opor tu no, in for ma mos que o referido projeto
é decorrente da apro va ção pela CAE, em sua re u nião
de 16 do cor ren te, do pa re cer à MSF 068, de 1999.
Sala das Ses sões, 18 de mar ço de 1999.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Os re que ri men tos que aca bam de ser li dos se rão vo ta dos
após a Ordem do Dia, de acordo com o Regimento
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário,
Senador Ronaldo Cunha Lima.
São lidos os seguintes:
OF/GAB/Nº 320
Brasília, 17 de março de 1999
Senhor Presidente,
Comunico a Vos sa Exce lên cia que os De pu tados Osmânio Pereira e Olavo Calheiros passam a
integrar, na qualidade de Titular, a Comissão Mista
des ti na da a exa mi nar e emi tir pa re cer so bre a Me dida Provisória nº 1.783-3/99, de 11 de março de
1999, em substituição aos Deputados Sa raiva Fe lipe e Alber to Fra ga.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro testos de estima e consideração. – De pu ta do Geddel Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.
OF/GAB/Nº 322
Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999

Interno.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Pre sidên cia, não ha ven do ob je ção do Ple ná rio, de sig na o
Senador Lúcio Alcân ta ra para re pre sen tar o Se na do
Federal na cerimônia de posse do novo Bispo de
Fortaleza, Dom josé Antônio Aparecido Tosi Mar ques.
É o seguinte o requerimento en ca mi nhado à Mesa:
REQUERIMENTO Nº

, DE 1999

Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos do art. 67, do Re gimento Interno do Senado Fe deral, que seja de signado representante des ta Casa em ce ri mô nia
de pos se do novo Bis po de For ta le za, Dom José
Antônio Apa re ci do Tosi Mar ques, que se re a li zará no dia 24 de mar ço cor ren te, na que la ca pi tal.
Sala das Sessões, – Se na dor Lú cio Alcân tara.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pre si dên cia, aten den do a convite, e não ha ven do ob jeção do Plenário, designa o Senador Carlos Wilson
para re pre sen tar o Se na do Fe de ral na ses são so lene de pos se dos Ju í zes José Ma ria Lu ce na e Ge raldo Apolino, nos cargos de Presidente e Vi ce-Presidente e Corregedor Regional, res pec ti vamen te, do Tri bu nal Fe de ral da 5ª Re gião.

Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que o De pu ta do
Osmânio Pereira passa a integrar, na condição de
Titular, a Comissão Mista destinada a exa minar e
emitir parecer sobre a Medida Provisória nº 1.815,
de 5 de mar ço de 1999, em subs ti tu i ção ao De pu tado Jor ge Alber to.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro testos de estima e consideração. – De pu ta do Geddel Vi e i ra Lima – Lí der do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Pas samos à lis ta de ora do res.
Tem a palavra o Se nador Eduardo Siqueira
Cam pos, por 20 mi nu tos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, venho a esta tribuna para, mais uma vez, tra zer a voz
do povo to can ti nen se a esta Casa e a esta Na ção.
Nos qua tro anos que nos se pa ram do co me ço
da administração do Presidente Fernando Henri que
Cardoso, em 1994, o País muito avançou em seu
processo de desestatização, no processo de pri va tização. Buscou-se implantar, com tal processo, uma
nova men ta li da de no que con cer ne ao pa pel de sempe nha do pelo Esta do. Este, o Esta do, de ve ria de i xar
de pro du zir bens e ser vi ços que po de ri am ser for necidos com mais com pe tên cia pela ini ci a ti va pri vada e

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

voltar-se para as áre as de atu a ção de na tu re za primordialmente pública, como educação, saúde, se gurança, justiça, e assim por diante. O Estado au sentar-se-ia de mercados em que anteriormente fi gu ra va na fun ção de pro du tor, para as su mir o ofí cio
de regulador, em particular quando, em tais mer cados, hou ves se pou ca con cor rên cia.
Foi o que se procurou fazer, foi o que se fez. E
se o fez com extrema competência e agilidade. To davia, preocupam-me os rumos que a continuidade do
pro ces so de priva ti za ção pa re ce tomar em nos so País
e no se gun do Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen rique.
E pre o cu pam-me, Sr. Pre si den te, meus no bres
Pares, por duas razões, basicamente: primeiro, de vi do à con jun tu ra eco nô mi ca pela qual es ta mos passando. Receio que a necessidade urgente do País
por di vi sas leve o Go ver no a ven der em pre sas pú blicas apressadamente e por baixo preço, além de
usar dinheiro que corresponde a patrimônio – no
caso, pa tri mô nio pú bli co – para sal dar dí vi das. Se ria
o correspondente ao exemplo, tantas ve zes citado,
do pai de família que vende a casa para pagar um
pacote de viagem à Europa. Ou mes mo para pa gar
a conta em atraso no supermercado. Ao vender o
pa tri mô nio para pa gar des pe sas cor ren tes, o ven dedor empobrece. Certamente este não é o uso mais
sábio a fazer com o patrimônio público, inclusive
porque, ao se criarem facilidades com o dinheiro
apu ra do com a ven da, aca ba-se por adi ar os ajus tes
necessários nas despesas correntes. Há aqui uma
espécie de acomodação, típica de nossa cultura,
que, de certa for ma, aju dou-nos a che gar a essa situ a ção in cô mo da em que nos en con tra mos.
A segunda pre o cu pa ção é que se ven da o
que não se deve ven der. Cer ta men te exis tem empre sas públi cas que de vem conti nu ar a ser públi cas jus ta men te por que são fundamentais para o
cumprimento de funções primordiais do Esta do, a
algumas das qua is me referi antes. Nesse par ti cular, temos de ter a cabeça fria e sa ber se parar o
joio do trigo. Devemos repelir arrazoados sim plistas que cla mam que tudo o que é pri va do é bom e
que tudo o que é público é ruim. Não é assim. De
fato, o Estado não pre cisa produzir miné rio de fer ro, por exemplo. Ele pode de i xar isso a car go do empresário privado. Mas o financiamento de moradias
para as clas ses po pu la res deve ser atri bu to do Estado, por que ele é in subs ti tu í vel nes sa fun ção. Nes se
caso, a bus ca pura e sim ples do lu cro deve ce der a
ra zões de so li da ri e da de en tre ci da dãos de um mesmo país. Ora, cons tru ir mo ra di as ba ra tas para gen te
po bre nun ca deu nem vai dar lu cro.
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Por isso, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res
– e esta é a razão de eu es tar hoje, aqui, na tri bu na
–, quero colocar com veemência a minha posição
contrária à privatização da Caixa Econômica Fe deral. Não foi ain da ofi ci al men te anun ci a do que a Ca ixa é uma em pre sa a ser ven di da. Po rém, al guns rumores ouvidos e alguns balões de ensaio di vul gados autorizam-me a an te ci par-me e, des de já, a declarar a mi nha total dis cor dân cia des sa tentativa de
apre sen tar a Ca i xa como em pre sa pri va ti zá vel, porque isso seria um verdadeiro desastre para este
País.
As Srªs Senadoras e os Srs. Senadores que
me ou vem co nhe cem por de ma is a Ca i xa Eco nô mica Federal e o papel social da maior importância
que ela de sem pe nha. No en tan to, não cus ta lem brar
qual é esse pa pel e ar ro lar al guns pro gra mas ao encar go des se ban co pú bli co.
O Sr. Ger son Ca ma ta (PMDB – ES) – V. Exª
me per mi te um apar te, Se na dor?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço V. Exª com pra zer.
O Sr. Gerson Camata (PMDB – ES) – Se nador Edu ar do Si que i ra Cam pos, so li ci tei o apar te, primeiro, para cumprimentá-lo pela oportunidade das
observações de V. Exª e, segundo, para dizer que
este mo men to é mu i to sé rio e im por tan te. Obser vamos que alguns setores do Governo, claramente
identificáveis, começam a pressionar o Presidente
para que a Caixa Econômica Federal, o Banco do
Brasil e até a Petrobrás sejam vendidos, e Sua
Excelência, por duas vezes, declarou que eles são
invendáveis. V. Exª lan ça hoje a con tra pres são. Vamos apoiar o Presidente para que não se venda
nem o Banco do Brasil, nem a Caixa Econômica,
nem a Petrobrás. A Vale do Rio Doce tem grande
atu a ção no Espí ri to San to e, na épo ca, in ti ma men te,
eu me opunha à sua privatização. Mas ar gu men tavam, veja V. Exª, que os re cur sos da ven da da Vale
seriam aplicados na criação de novas empresas.
Teríamos, então, o dobro de empregos: aqueles da
Vale, ocupados pelos funcionários e trabalhadores
des sa em pre sa, e, com os re cur sos que a União teria em mãos, cri ar-se-ia o do bro de em pre gos, fi nanci an do no vas em pre sas. E o que acon te ceu? A Vale
foi vendida e os juros comeram o di nhe i ro, um pa trimônio que demorou 50 anos para ser formado, em
quatro me ses. Não se criou um único emprego a
mais, ao con trá rio, o novo dono de mi tiu uns cin co mil
funcionários e pagará a Vale, que já deu 1 bilhão e
800 milhões de lucro – e deverá dar mais 1 bilhão no
ano que vem –, em dois anos. Só ele lucrou, o Brasil
per deu. Sen ti-me, en tão, mu i to mal por aque le voto que
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dei em fa vor da pri va ti za ção da Vale do Rio Doce. Foi
meio cor ri do, tí nha mos que ter pen sa do mais um pouco, tínhamos que ter imposto mais condições. E V.
Exª diz exa ta men te isso. Não de ve mos cor rer, não deve mos nos afo bar, pois a Ca i xa tem uma fun ção so cial cla ra e ní ti da. Qu an tos mi lhões de bra si le i ros hu mildes, hoje, têm a sua casa – às vezes até não tão humilde – proveniente de recursos que a Caixa Eco nômi ca ope rou e apli cou? Será que po de mos cor tar isso,
fa zer com que ou tros mi lhões não te nham esse so nho,
o pri me i ro so nho da fa mí lia bra si le i ra? Cum pri men to V.
Exª e que ro me in te grar ao ba ta lhão da con tra pres são
que V. Exª cria hoje. Va mos apo i ar o Pre si den te, porque Sua Exce lên cia não quer que a Ca i xa Eco nô mi ca
seja vendida, apesar das pressões que fazem em
con trá rio al guns se to res que apói am o Go ver no.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agradeço o aparte do eminente Senador
Gerson Camata, lembrando que é importante que
os partidos, os parlamentares e as di ver sas re giões
deste País firmem e marquem a sua posição sobre
esse processo. Certamente não foi à toa que o Dr.
Mi chel Cam des sus se pro nun ci ou so bre o Ban co do
Brasil e a Caixa Econômica Fe deral. Fiquei sur preso! Creio que o Presidente da República sentiu-se
na obrigação de responder aquela declaração, mas
ain da não sen ti fir me za em S. Exª e pre ten do de i xar
clara a minha posição com relação não só à Cai xa
Econômica Federal mas também à Petrobrás e ao
Ban co do Bra sil.
Portanto, par ti ci po, co mun go da mes ma pre o cupa ção de V. Exª com a Vale do Rio Doce e com o proces so de pri va ti za ção, que, ten do em vis ta o mo men to
que estamos vivendo, pode levar as autoridades eco nômicas deste País a nos empurrar um processo de
privatização às pressas, embora, como V. Exª des tacou, o Pre si den te da Re pú bli ca já te nha se pro nun ci ado so bre o assunto. Entre tan to, con si de rei vaga essa
po si ção; não sen ti fir me za na de fe sa da Ca i xa Econô mi ca Fe de ral e en ten do ser de ver des ta Casa defendê-la, principalmente em função dos relevantes
ser vi ços que ela vem pres tan do ao nos so País.
Quanto ao papel so cial, bastaria dizer que a
Caixa é a gestora do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço – FGTS. Ela é responsável tan to pela aplicação dos recursos do Fundo, que, como se sabe,
são des ti na dos à área de ha bi ta ção e de sa ne a men to,
quanto pela administração das contas vinculadas
dos tra ba lha do res ti tu la res des ses re cur sos.
Há outros fundos ou programas nos quais a
Caixa atua como administradora ou como agência
pagadora. Eu mencionaria o Programa de Inte gra-
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ção Social – PIS –, o Seguro-Desemprego, de im portância crescente num país que está entrando
numa fase recessiva, o Abono Sa la ri al, que é o único pro gra ma que te mos, na área fe de ral, da na tu reza do imposto de renda negativo, e o Crédito Edu ca ti vo, um pro gra ma em ex pan são que tem per mi tido a mi lha res de es tu dan tes bra si le i ros fi nan ci a rem
seus es tu dos su pe ri o res.
Não pode passar pela ca be ça de nin guém que
uma Caixa Econômica privada tenha in teresse em
dar continuidade a qualquer desses pro gramas. Na
verdade, nem lhe seria permitido, uma vez que ha ve ria um ní ti do con fli to en tre o in te res se pú bli co e o
in te res se pri va do. Ade ma is, são pro gra mas que não
dão lu cro, são pro gra mas e ati vi da des de atu a ção típica do Estado, cujo maior objetivo a cumprir é o
bem-estar da co le ti vi da de.
Em relação à pre sença da Caixa no fi nan ci amento de projetos de habitação e de saneamento,
gostaria de dizer uma palavra e apresentar alguns
poucos números – que se referem-se apenas ao
ano pas sa do.
Em 1998, a Caixa fi nan ci ou 259 mil mo ra di as.
Oi ten ta por cen to des se to tal fo ram des ti na das à popu la ção de ba i xa ren da. O vo lu me apli ca do na ru brica Ha bi ta ção atin giu R$4,1 bi lhões, sen do R$ 2,2 bilhões provenientes do FGTS. Os principais pro gramas financiados pela Caixa, na área de habitação,
são o Pró-Moradia e o Habitar Brasil, am bos des tinados à po pu la ção de ba i xa ren da, mais es pe ci fi camente a famílias cuja renda atinge até três salários
mínimos. O primeiro conta com recursos do FGTS
mais con tra par ti da dos Esta dos ou Mu ni cí pi os onde
é realizado o pro grama. O segundo conta com re cur sos or ça men tá ri os fe de ra is mais con tra par ti da de
Estados e Municípios e é destinado principalmente
à ur ba ni za ção de fa ve las e áre as de gra da das.
No setor de saneamento – que in clui es go tamento sanitário, abastecimento de água, drena gem
urbana e disposição final de resíduos sólidos – , a
Caixa também financia programas com recursos do
FGTS e com recursos orçamentários. O principal
desse programas é o Pró-Saneamento, financiado
com
recursos
do
FGTS.
Em
1998,
o
Pró-Saneamento be ne fi ci ou 7,2 mi lhões de pes so as
e ge rou 257 mil em pre gos, re pre sen tan do um in vestimento de R$1,3 bilhão. Os programas com re cursos orçamentários implicaram o re passe de R$640
milhões e a celebração de quatro mil e trezentos
convênios.
Para não me tor nar en fa do nho, não men ci o narei o papel que a Caixa cumpre em pro jetos de in fra-estrutura, in clu si ve...
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O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço com prazer o aparte do Senador
Carlos Bezerra.
O Sr. Carlos Bezerra (PMDB – MT) – Se nador, pedi o apar te para so li da ri zar-me com o dis curso de V. Exª. Den tre as fun ções ci ta das por V. Exª,
há uma ou tra que a Ca i xa vai as su mir ago ra, de fundamental importância: os recursos do programa de
reforma agrária. Deste ano em diante, por decisão
do Ministério da Re forma Agrária, esses recursos
serão repassados pela Caixa Econômica, que vai
fiscalizar e re passar os re cursos di retamente para
os assentamentos em conjunto com as prefeituras
mu ni ci pa is. Veja que a importância da Ca i xa Eco nômica é cada vez maior. Este ano ela entra no pro grama de re for ma agrá ria, dan do uma aju da im portantíssima, fundamental. Muitas vezes, o INCRA fa zia convênio com determinada prefeitura, e ela não
exe cu ta va a obra, a es tra da, a es co la ou o poço de
água. O INCRA não tinha estrutura para fiscalizar
essas obras e ainda repassava todo o recurso de
uma vez só. Agora vai ser diferente: o recurso será
re pas sa do em par ce las, e a Ca i xa Eco nô mi ca fará a
fis ca li za ção. Isso re pre sen ta rá um avan ço sig ni fi ca tivo no programa de reforma agrária. O recursos do
Procera – que será fundido ao Pronaf, passando a
ser um pro gra ma úni co – tam bém se rão re pas sa dos
pela Ca i xa Eco nô mi ca para os assentados da re forma agrária. Parabenizo e solidarizo-me com V. Exª
pelo seu opor tu no dis cur so. Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agradeço e in cor po ro as pa la vras de V. Exª
ao meu dis cur so.
O Sr. Ademir Andra de (Bloco/PSB – PA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te, Se na dor?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL –
TO) – Ouço com pra zer o Se na dor Ade mir Andra de.
O Sr. Ademir Andra de (Bloco/PSB – PA) –
Senador Eduardo Siqueira Campos, é com alegria
que ouço o pro nun ci a men to de V. Exª. Não se po deria es pe rar algo di fe ren te de V. Exª, Se na dor jo vem,
representante de um Estado novo. Vejo que V. Exª
está aten to às ques tões im por tan tes do Bra sil, o que
o levou a ma nifestar esse posicionamento. Aliás,
esse, que sempre foi nosso entendimento, agora
chama a atenção do PMDB, que se posiciona na
mes ma di re ção. O Bra sil pre ci sa acor dar para im pedir que o Presidente da República liqüide de vez
este País, aceitando a manipulação, por parte da
sua equipe econõmica, da sua administração. O
Presidente da República parece que está sendo
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conduzido, está ficando cego diante dos en can tamentos do Ministro Pe dro Ma lan e de toda a sua
equipe. Portanto, manter a Caixa Econômica, o
Ban co do Bra sil, a Pe trobrás é mu i to im por tan te. Senador Eduardo Siqueira Campos, devíamos também
nos unir para manter a Eletronorte, porque está pres tes a se per pe trar mais um cri me nes te País com a cisão da Hi dre lé tri ca de Tu cu ruí e da Ele tro nor te. Nos sa
região tem seis sistemas isolados de fornecimento de
energia e, dia 29 próximo, o Governo pretende se parar Tucuruí da Eletronorte para privatizar a única em pre sa que dá lu cro, Tu cu ruí – to das as ou tras são deficitárias. Não sei de onde vai se tirar dinheiro para
manter as empresas deficitárias. Então, é bom que
acor de mos para isso. Apre sen tei um re que ri men to de
convocação do Mi nis tro das Mi nas e Ener gia para que
venha explicar a cisão de Tucuruí. Eu gostaria que a
Mesa o colocasse em pauta com a maior brevidade
possível, porque a cisão está marcada para o dia 29
de março. Se até lá não ti ver mos re ce bi do uma sa tisfação e não pudermos reagir a isso, o fato será con cretizado. Concluo, parabenizando V. Exª pela sua
atuação nesta Casa, que tenho percebido ao longo
desses dias e, em especial, pela defesa de V. Exª
em relação à Caixa Econômica, Banco do Brasil e
Petrobrás.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO) – Agra de ço e in cor po ro as pa la vras de V.
EXª ao meu pro nun ci a men to, no bre Se na dor Ade mir
Andrade.
O Sr. Ney Suassuna (PMDB – PB) – Per mite-me V.Exª um apar te?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Ouço ago ra o Se na dor Ney Su as su na.
O Sr. Ney Su as su na (PMDB – PB) – Se na dor,
ouvi com alegria o discurso de V. Exª e so li da rizo-me com ele. A Caixa Econômica e o Banco do
Bra sil são ban cos de de sen vol vi men to, ban cos so ciais; são agentes que não podem, de maneira ne nhu ma, ser pri va ti za dos sem que se crie para o País
um pro ble ma mu i to sé rio. Por isso, o dis cur so de V.
Exª vem em boa hora. O Go ver no Fe de ral tem dado
declarações de que não pretende fazer isso, que é
apenas um mal- entendido. Com toda a certeza, o
Se na do da Re pú bli ca como todo o Con gres so Na cional estaremos apoiando essa medida de
não-privatização da Caixa Econômica e Banco do
Bra sil. Pa ra béns.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agra de ço, Se na dor Ney Su as su na.
A Sra. He lo í sa He le na (Blo co/PT – AL) – Permi te-me V.Exª um apar te?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Escuto a nobre Senadora Heloisa Helena.
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A Sra. Heloisa He le na (Bloco/PT – AL) – Pri meiramente, saúdo V. Exª pelo pro nun ci a men to corajoso e importante. Muito do que já foi dito pela
equipe e pelo próprio Presidente da República, no
sentido de que iri am fa zer e aca ba ram não fa zen do
ou que não iriam fazer e aca baram fazendo, já re per cu ti ram até no mun do dos ne gó ci os in ter na ci o nais. Sa ú do V. Exª por ini ci ar esse de ba te. Sa be-se, já
foi bastante comentado, que o processo de pri va tiza ção des ses ór gãos foi apre sen ta do pelo Go ver no
Fe de ral, jun ta men te com a prá ti ca na zi-fascista contra os servidores públicos, como as duas grandes
panacéias para todos os males do País, que iriam
garantir o de senvolvimento econômico e social.
Uma grande mentira que ainda hoje machuca a to dos nós, como o próprio Senador Ger son Cama ta
ob ser vou, foi a pri va ti za ção da Vale do Rio Doce. E,
hoje, mais uma vez, o Governo Fe deral, que não
ga ran te nem o Esta do mí ni mo – por que não ga ran te
política agrícola, não garante saúde, não garante
edu ca ção, não tem po lí ti ca de mo ra dia – fala na privatização da Caixa Econômica Fe deral, Banco do
Brasil e Petrobrás. E quando as coisas são faladas
e não são desmentidas com firmeza, como bem V.
Exª abor da nes ta Casa, pre ci sa da aten ção de to dos
nós. Temos que estar atentos em relação à pri va tização da Petrobrás, do Banco do Brasil, da Cai xa
Econômica Fe deral e Chesf. Precisamos superar
isso definitivamente, até porque toda política já foi
pa tro ci na da. Já se fi ze ram pro ces sos ab so lu ta men te
irresponsáveis de privatização na área de energia e
na área de abastecimento d’água, que são áreas
essenciais também. Como podemos garantir o de senvolvimento, in clusive agrícola, sem termos o
abastecimento de água, a política de irrigação e o
abastecimento de energia por uma empresa pú blica? Sa be-se que ló gi ca da em pre sa pri va da não é a
de tra zer be ne fí ci os so ci a is. Essa é a ló gi ca do se tor
público. A ló gica do setor privado é garantir lucros.
Como é que se ga ran tem lu cros pres tan do abas te cimento de água e energia às comunidades pe ri fé ricas, às comunidades pobres, ao pequeno e médio
produtor rural? Portanto, parabenizo-o pelo pro nunciamento de V. Exª e espero que o Senado possa
não apenas fazer discurso contra o FMI, mas ter
uma atitude corajosa de pelo menos cum prir as
suas prer ro ga ti vas cons ti tu ci o na is, uma atitude que,
sem dúvida, poderá ser aplaudida pela sociedade,
que é fazer o de bate. Se nós temos um Presidente
da República – espero que renuncie –, se estamos
numa democracia, se estamos na República, que
Sua Exce lên cia pos sa con du zir a Na ção à luz da arti cu la ção dos ou tros Po de res, in clu si ve do Con gres-

MARÇO 1999

so. Por tan to, pa ra be ni zo V. Exª pela co ra gem.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Agradeço a V. Exª pelas palavras, nobre
Senadora Heloísa Helena.
A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) – Permite
V. Exª um aparte?
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Pois não, ouço, rapidamente, o aparte de V.
Exª, nobre Senadora Marluce Pinto.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Nobre
Senador, ape nas es clareço que o tempo de V. Exª
já está esgotado. Solicito que os Srs. Senadores
abreviem as suas intervenções, por que te mos trin ta
Srs. Se na do res ins cri tos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Pois não, Sr. Pre si den te.
A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) – Nobre
Senador Eduardo Siqueira Campos, é um prazer
para nós, que já estamos há mais tempo nesta
Casa, ouvir de um jovem Senador um pro nun ci amento tão oportuno. Eu, ainda, co mungo com a
idéia de que, realmente, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso não irá privatizar a Caixa Eco nômi ca, o Ban co do Bra sil e mu i to me nos a Pe tro brás.
Lembro que, na época em que foi quebrado o mo nopólio da Petrobrás – tema cujo Relator está aqui
pre sen te, o no bre Se na dor Ro nal do Cu nha Lima – o
próprio Pre si den te en ca mi nhou um ofí cio à Mesa do
Se na do, a pe di do do PMDB, es cla re cen do que pretendia apenas quebrar o monopólio, mas que não
privatizaria a Petrobrás. Portanto, tenho certeza de
que o Presidente jamais se esquecerá desse com promisso. Com relação à Caixa Econômica Federal
e ao Banco do Brasil, Sua Excelência vem falan do
em ativar os programas sociais. Como isso pode rá
acontecer se essas instituições forem privatizadas?
Como bem disse a Senadora, bancos particulares
só vi sam a lu cros. Ja ma is o pe que no pro du tor, o pequeno comerciante, o mi cro em pre sá rio vão obter fi nanciamentos do Banco do Brasil ou da Caixa Eco nô mi ca Fe de ral caso já es te jam pri va ti za das. V. Exª
apre sen tou da dos do Ha bi tat Bra sil, do pro gra ma de
saneamento, de drenagem e de tantos outros. Tor na re mos as nos sas Re giões, a do Nor te e até mesmo a de V. Exª, que é mais de sen vol vi da, a do Centro-Oeste, in viá ve is se isso vier a acon te cer. Por tanto, parabenizo V. Exª pelo oportuno pro nun ci a mento.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Muito obrigado, Senadora Marluce Pinto.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – V. Exª
me permite um aparte?
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O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS
(PFL-TO) – Ouço V. Exª.
O Sr. Maguito Vilela (PMDB – GO) – Serei
bastante rápido, até para colaborar com o orador e
com a Mesa, mas eu não po de ria de i xar de cum primen tá-lo por esse po si ci o na men to fir me, ide a lís ti co.
V. Exª, mu i to jo vem, as su miu a pre fe i tu ra da Ci da de
de Palmas, capital do Tocantins, onde fez um bri lhantíssimo trabalho. Sabe-se que V. Exª é filho do
Go ver na dor Si que i ra Cam pos, duas ve zes Go ver nador daquele Estado, também homem idealista, que
tem prestado relevantes serviços à Pátria. O pro nunciamento de V. Exª é muito oportuno, é mui to
importante. Te nho certeza de que V. Exª também
traduz o pensamento do seu pai, o Governador do
To can tins. Enten do que todo o Bra sil, to dos nós vamos cer rar fi le i ras con tra as pri va ti za ções, caso surjam, do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mi ca Fe deral e outras mais. Cumprimento V. Exª dizendo-lhe
ain da que o seu ta len to e a sua co ra gem cí vi ca serão mu i to im por tan tes no Se na do da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se nador Eduardo Siqueira Cam pos, a Mesa apela a V.
Exª – e pede a compreensão dos Srs. Senadores
que estão querendo apartear – que, se for possível,
não conceda mais apartes. Ontem, por havermos
permitido que vários Senadores ul trapassassem o
seu tempo, praticamente nem 10% dos inscritos
conseguiram falar. Des sa for ma, ape lo a V. Exª que
se ate nha ao seu tem po.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO) – Sr. Presidente, registrarei então apenas o
posicionamento do Sr. Senador Bernardo Cabral,
que me pediu que fizesse suas as nossas palavras
com re la ção à Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral.
Agradeço aos nobres Pares pela participação
em meu pro nun ci a men to.
Para colaborar com a Mesa, concluo, Sr. Pre sidente, registrando que, no Estado do Tocantins,
nos últimos 03 anos, foram firmados 550 con tratos
de financiamento e re passes para o setor público.
No biênio 97/98, foram assinados mais de 1.000 fi nanciamentos habitacionais no valor de R$18 mi lhões. Nesse mesmo período, cerca de 78 mil pes soas fo ram atendidas na prestação do seguro de sem pre go, com au xí lio no va lor de mais de R$13 milhões.
Quero registrar rapidamente as parcerias e os
fi nan ci a men tos que pude de sen vol ver como Pre fe i to
de Palmas. Foram vá ri os ba ir ros onde implantamos
serviços de esgotamento sanitário, drenagem e as fal ta men to, o que me per mi te di zer que a Ca i xa Econô mi ca Fe de ral pres tou – e pres ta – re le van tes servi ços a nos sa jo vem Ca pi tal.
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O último dado que apresento, Sr. Presidente,
para en cer rar o meu pro nun ci a men to, é re fe ren te ao
lucro obtido pela Caixa Econômica Federal, em
1998, de R$387 milhões. Deste montante, a Cai xa
pa gou em di vi den dos à União US$108 mi lhões.
Encerro, por tanto, não sem antes reiterar o
meu total in con for mis mo às ten ta ti vas de se pri va tizar a Caixa Econômica Federal, esse verdadeiro
ban co do povo.
Empresto minha so lidariedade a todos os fun cionários da Caixa Econômica Federal no Brasil e,
es pe ci al men te, no To can tins, co man da da pelo grande Su pe rin ten den te Mil ton José da Sil va.
Penso que é sábio retirar o Estado de ati vi dades próprias do setor privado da economia. Mas,
quando se começa a querer subtrair ao Esta do programas de caráter tipicamente públicos, pro gramas
que simplesmente desaparecerão, uma vez que o
setor privado não lhes dará continuidade, então a
sa be do ria se con ver te ria num erro im per doá vel.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
agradece a V. Exª a compreensão e agradece, em
particular, aos Se nadores Carlos Patrocínio e Amir
Lando, que o pretendiam apartear, mas com pre enderam que foram ul trapassados sete minutos do
tem po do ora dor.
Concedo a pa lavra ao no bre Se na dor Ma gui to
Vi le la.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO. Pro nuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não é mu i to
do meu perfil iniciar pronunciamentos fazendo ci tações poé ti cas ou re fle xões his tó ri cas. Abro hoje uma
ex ce ção com o objetivo de mos trar que o problema
da fome e da miséria, objeto de mi nhas palavras,
foi, ao lon go dos sé cu los, sem pre tra ta do de ma nei ra dis tor ci da e to tal men te equi vo ca da. A po lí ti ca do
pão e do circo da Roma antiga e os bri oches de
Maria Antonieta já mostravam isso, ao tripu di a rem
sobre a fome e a miséria do povo. Roma, porém,
perdeu-se em seus pró prios desmandos e, na
França, a gui lhotina cuidou de decepar as ironias
so ci a is.
A História é pródiga em exemplos desse qui late, mas a ver dade é que muito pouco se cuidou
do pe que no e do des va li do ao lon go dos sé cu los. A
fome sempre foi um fantasma que rondou cidades
e ci vilizações, gerando revolta e violência, con ve nientemente massacradas a bem de uma elitizada or dem pú bli ca. Sempre que alguém se ergueu para dar
pão ao po bre, vo zes se le van ta ram no ime di a to dedo em
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ris te, fa bri can do acu sa ções de po pu lis mo e fins ele itoreiros. Pre fe riu-se sem pre o sta tus quo, sem que
se des se ao po bre a mão que lhe abris se ca mi nhos.
Quando em minha campanha para o Governo
de Goiás, há cinco anos, falei em distribuir alimentos,
houve uma grita generalizada. “Querem transformar
Goiás num amontoado de mendigos”. Quando falei
em dar pão e leite às crianças, também torceram o
nariz. “Falar de criança dá voto”, diziam. Mas não é
assim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, e sabemos
muito bem. Fa lar de cri an ça dá vida. Dis tri bu ir ali mentos é distribuir renda, é resgatar a dignidade das pes so as fa min tas. Pois nada hu mi lha tan to o ser hu ma no
como a fome. Nenhuma situação é mais cheia de dor
que a de não ter um pão para dar ao filho que chora.
Não é possível falarmos em desenvolvimento sem
que se busque reconstituir a vida de cada família.
Não é jus to fa lar em pro gres so quan do mi lha res de
pessoas não têm nem mesmo o alimento de cada
dia. Como crescer, como progredir sem que o ho mem, ra zão e meta do cres ci men to, per ma ne ça fe rido em seu direito mais simples, o de viver dig namente?
A Proposta de Emenda à Constituição que
hoje submeto à consideração dos membros das
duas Casas do Congresso Nacional tem o ob jetivo
de con tri bu ir para mi no rar as pre cá ri as con di ções de
subsistência das ca madas mais pobres da po pu lação brasileira. Ao exigir que os Estados, o Distrito
Federal e os Mu nicípios apliquem anu almente no
mí ni mo 5% de suas re ce i tas em pro gra mas des ti nados a combater a fome e a miséria, não estaremos
fazendo nada mais do que uma sincera e pre fe renci al op ção pela vida. Pela vida do ho mem. Pela vida
plena, que é o que há de mais importante na face
da ter ra, a vida.
Sabidamente, o Brasil apresenta distribuição
de renda profundamente desigual, cri minosa na
mais for te acep ção da pa la vra. Dis tor ção que se tem
aprofundado no decorrer das últimas décadas. De
acor do com da dos de 1995, o con tin gen te dos 40%
mais pobres (cinqüenta e três milhões de pesso as)
de ti nha 12,1% do to tal da ren da, ao pas so que o 1%
mais rico (seiscentos e vinte mil pessoas) se apro priava de 8,5% dos rendimentos. Os 10% mais po bres possuíam 0,8% da renda, enquanto os 10%
mais ri cos dis pu nham de 47% da ri que za na ci o nal.
Estu do do Ban co Mun di al, pu bli ca do em 1995,
sobre a avaliação da pobreza no Brasil fez si mu lação com di fe ren tes li nhas da pobreza, a fim de me dir a população pobre rural e ur bana, além de sua
distribuição pelas diferentes regiões do País. O sig nificativo aumento do número de pobres, à pro porção que se elevava paulatinamente a linha de po -
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breza com base no custo de uma cesta de ali mentos, mostrou a concentração de contingente sig ni ficativo da população brasileira ao re dor dos di fe rentes pa ta ma res de po bre za. Assim, de acor do com a
conjuntura econômica de es ta bi li da de ou cri se, a situação de tal contingente oscila entre Estados de
maior ou menor precariedade, sem aparente pers pectiva de so lu ção du ra dou ra para ven cer a mi sé ria
em que se en con tram.
A re fle xão acer ca da mi sé ria e da po bre za brasileiras é ainda mais preocupante, le vando-se em
con ta que essa con di ção atin ge des pro por ci o nal mente crianças e adolescentes. De fato, o citado estudo
do Banco Mundial mostrou que as pessoas com ida des entre cinco e dezessete anos representam 57%
dos po bres, em bo ra se jam ape nas 41% da nos sa população. Outros dados estarrecedores do Unicef e de
outras instituições e or ga nis mos in ter na ci o na is mostram claramente essa situação brasileira. Não vou
citar mais números, até para que pos sa mos ga nhar
tem po, mas os pas sa rei aos Srs. Se na do res.
Sabendo-se que crianças e adolescentes tra ba lha do res ocu pam em pre gos de ba i xa qua li fi ca ção
e re du zi dos sa lá ri os, bem como que ele va da pro porção de les não es tu da, per ce be-se a gra vi da de da situação: previsivelmente, esse contingente da po pula ção bra si le i ra se re pro du zi rá como po bre, ou seja,
re pro du zi rá so ci al men te a po bre za.
Diversas pesquisas têm mostrado que, em
conjuntura de crise eco nô mi ca, os se to res mais pobres da população tor nam-se ain da mais vul ne rá veis. Tal fato de cor re da per ver sa re la ção exis ten te entre os recursos des ti na dos aos pro gra mas so ci a is e
os mo vi men tos da eco no mia. É o que es ta mos vendo agora. No momento em que os pobres mais ne ces si tam de in ves ti men tos so ci a is, o que as sis ti mos
é jus ta men te à re du ção de les.
O já ci ta do es tu do do Ban co Mun di al, ao ana lisar a situação dos pobres brasileiros, refere-se a
dois aspectos ilustrativos da impossibilidade de o
problema ser vencido sem o concurso de políticas
pú bli cas es pe ci fi ca men te vol ta das para a su pe ra ção
da fome e da mi sé ria. De uma par te, re cor da se rem
bastante acima do esperável os níveis de pobreza
de Estados bra sileiros que experimentaram sig ni ficativo pro gresso nos últimos tempos, os quais, so bretudo em ra zão de suas ren das per ca pi ta, de veriam possuir índices de miséria menores do que os
que efe ti va men te apre sen tam.
De ou tra pers pec ti va, o ci ta do or ga nis mo in terna ci o nal ela bo rou si mu la ção com a fi na li da de de veri fi car como fi ca ria a dis tri bu i ção de ren da se os benefícios decorrentes dos gastos sociais fossem in -
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corporados aos rendimentos fa miliares. A exclu são
dos aportes da Previdência Social e a manutenção
dos demais gastos não alterariam a situação dos
40% mais po bres. Vê-se, pois, a im por tân cia dos investimentos em programas concretos para minorar
as precárias condições de subsistência das ca madas mais ne ces si ta das da nos sa so ci e da de.
Alguns exemplos podem ilustrar a eficiência de
investimentos públicos, quando eles são baseados
em objetivos concretos. Em Goiás, entre 1995 e
1998, ocasião em que eu era Governador, tivemos a
oportunidade de implantar arrojados programas que
se mostraram eficientes na diminuição da pobreza
de milhares de famílias.
A par tir do pri me i ro dia de Go ver no, isen ta mos
duzentas e vinte mil famílias pobres do pagamento
das taxas de água e luz. Ora, pessoas que não ti nham dinheiro para comprar remédios para os fi lhos, que não tinham, mu itas vezes, dinheiro para
com prar-lhes li vros, sa pa tos e rou pas para fre qüentarem a escola, tinham que pagar taxa de água e
luz! Isso está lá, em Goiás, para quem quiser ver:
isentamos duzentas e vinte mil famílias do pa gamento de luz e água durante todo o meu Governo!
O pagamento era feito com recursos do Estado,
através da Se cretaria de Solidariedade Humana e
os ta lões, já qui ta dos, eram en tre gues àque las fa mílias.
Cento e quarenta e quatro mil famílias pas saram por um ri go ro so ca das tro, feito pelo Lions, pelo
Rotary, pela Maçonaria, pelas comunidades es pí ritas, evangélicas e ca tó li cas, ou seja, fe i to não pe los
Partidos Políticos, mas pela sociedade organizada.
For ma mos con se lhos em cada ci da de de Go iás e eu
di zia que, as sim, se hou ves se ir res pon sa bi li da de seria da par te des sas ins ti tu i ções.
Não houve desvio de um centavo e foram en tregues durante todo o meu Governo cento e qua renta e quatro mil cestas de alimentos, mas não
como essas cestinhas do Governo Fe deral. Cada
uma de nossas cestas tinha vinte e oito quilos de
ali men tos – ar roz, fe i jão, óleo, ma car rão, sal, café –,
distribuídos a cada família, religiosamente, durante
to dos os dias do meu Go ver no.
O Sr. Ademir Andrade (Bloco/PSB – PA) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Concedo o aparte, com muito prazer, ao brilhante
Se na dor Ade mir Andra de.
O Sr. Ademir Andra de (Bloco/PSB – PA) –
Senador Ma guito Vilela, ouço com atenção o seu
pronunciamento e a sua proposta. Sal vo engano, V.
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Exª propõe uma emenda constitucional para que os
re cur sos da União, dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os tenham um percentual de 5% destinados ao aten dimento das necessidades sociais da nossa po pu lação. Com pre en do o es pí ri to pú bli co, a boa von ta de, e
até lou vo o Go ver no de V. Exª, mu i to de di ca do a essa
questão e elogiado no Estado de Goiás, mas o que
me preocupa mais, Se na dor Ma gui to Vi le la – e tal vez
pudéssemos pensar em outras alternativas –, são os
dados claros e objetivos, expostos por V. Exª, sobre
as di fe ren ças so ci a is e de ren da no nos so País. Tal vez
fosse o caso, ao invés de tirarmos recursos da União,
dos Esta dos e dos Mu ni cí pi os, que têm que apli car em
estradas, esgotos, saneamento, escolas, postos de
saúde, etc, de pensarmos numa alternativa que bus casse uma melhor distribuição de renda, cobrando
mais impostos dos mais ricos e dando oportunidades
aos mais pobres. V. Exª é um homem inteligente e
sabe o País que possuímos. O que mais me pre o cupa, me as sus ta e me ator men ta são as car tas que rece be mos em nos sos ga bi ne tes, Se na dor Ma gui to Vi lela. As pes so as não pe dem co i sas, elas pe dem em prego, opor tu ni da de de trabalho. São cartas de médicos,
de dentistas, de arquitetos, de engenheiros, de ad voga dos que se for ma ram e não têm onde tra ba lhar, não
têm o que fazer, não têm como sus ten tar as suas fa míli as. São pessoas da clas se mé dia, in clu si ve da clas se
média alta, que es tão em si tu a ção de ex tre ma di fi culda de e de mi sé ria, ten do que ti rar seus fi lhos de co légio par ti cu lar e co lo cá-los na es co la pú bli ca, por que a
po lí ti ca do Go ver no não pro põe cres ci men to eco nô mico. Neste ano, 1999, existe a previsão de o Produto
Interno Bruto decrescer 4,5%, segundo o acordo com
o Fundo Monetário Internacional. Isso, Senador, de vemos combater. Não é possível aceitar essa imposição
do Fun do Mo ne tá rio Internacional. Essas são as pre visões mais otimistas, alguns chegam a prever que de cres ce re mos 10%. Enten do a boa von ta de da pro pos ta
de V. Exª, mas creio que deveríamos buscar soluções
mais drás ti cas e mais sé ri as. As pes so as pre ci sam de
trabalho para sustentar as suas famílias e não apenas
re ce ber a con tri bu i ção ou esse assis ten ci a lis mo do Gover no. Enten do as di fi cul da des que en fren ta mos, compre en do a pro pos ta de V. Exª, mas pen so que a so lução pas sa por ca mi nhos mais drás ti cos e mais sé rios, no sentido de tirar de quem tem mais e dar a
quem tem me nos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, gos ta ria que des con tas se o meu tem po.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – V. Exª
ain da dis põe de tem po, Se na dor Ma gui to Vi le la.
Escla re ço a V. Exª que os apar tes são des conta dos do tem po do ora dor.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Mui to gra to, Sr. Pre si den te.
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Senador Ademir Andrade, entendo toda essa
problemática dos médicos e dos dentistas desem pre ga dos. Mas esta é ou tra ques tão.
É pre ci so que vi si temos os bol sões de mi sé ria e
as favelas deste País. É preciso que visitemos essas
pessoas carentes, que não têm documentos, nem
dentes, nem roupas, nem tampouco a possibilidade
de trabalhar. Lembro-me que, quando Governador, a
Arisco pediu-me que mandasse 400 chefes de fa mí lias, homens ou mulheres, para empregá-los, ga nhando um sa lá rio mí ni mo. Con se gui, en tre tan tos fa min tos
de Goiás, apenas 180 chefes de família que tinham
documentos e condições de trabalhar, já que a ma i oria não pre en chia es ses re qui si tos. Essa é a re a li da de,
Se na dor. Pena que os mi nis tros da área eco nô mi ca e
mu i tos po lí ti cos não a co nhe ça! Eu co nhe ço os ba ir ros
mais po bres do meu Esta do. Vi si tei fa ve las e as er radiquei. As favelas que existiam em Goiânia, inclusive
Morro do Aranha e outras, foram erradicadas. Cons truí casas e levei essas pessoas para casas dignas,
ruas asfaltadas, iluminadas, inclusive com escolas. O
problema, Senador, é de quem está passando fome,
este não pode es pe rar me lho rar a con jun tu ra na ci o nal.
Milhares de pes so as es tão re al men te pas san do fome,
cho ran do de fome e até mor ren do de fome aqui perto, em San to Antô nio do Des co ber to, in clu si ve na periferia de Brasília. Quando Governador, eu distribuía
nove mil cestas de alimentos nessa região, mas o
novo Go ver na dor não as tem dis tri bu í do. Quem qui ser
visitar o entorno de Brasília, disponho-me a ci ce ro near, te nho a cer te za de que fi ca rá hor ro ri za do.
Aqui defendo quem não tem o que comer. O
médico, o dentista, o advogado e o de sempregado
ain da con se guem o pão de cada dia, mas esses mi se rá ve is não. No bre Se na dor, em Go iás, 60% des sas
famílias eram chefiadas por mães solteiras, viúvas,
mulheres abandonadas pelos ma ri dos, com 6, 7, 8 filhos, analfabetas, muitas vezes, que não têm como
conseguir um trabalho digno. Como essas pessoas
vão alimentar seus filhos, se não têm a menor con dição para tal? Se estão desempregados o médico, o
advogado, o engenheiro, imaginem essas pessoas
que não têm nem do cu men to, nem den te, nem roupa; ninguém as emprega! Nobre Senador, ninguém
emprega uma pessoa nessas condições em sua
casa!
Sr. Pre si den te, a cul pa des sas pes so as es ta rem,
hoje, nessa situação é dos governos. São os go vernos que têm que acudir essas famílias, pois elas as sim se encontram devid o a planos econômicos mal su ce di dos, in fla ção ga lo po an te em um pas sa do re cente, governos irresponsáveis, má dis tri bu i ção de renda.
A cul pa é do Po der Pú bli co, que tem que ali men tar essas pes so as que não têm con di ções nem para isso.
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A Sra. Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – V.
Exª me permite um aparte?
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) –
Com prazer, ouço V. Exª.
A Sra. Heloisa He le na (Bloco/PT – AL) – Se nador Ma guito Vilela, parabenizo o discurso de V.
Exª. Sou so ci a lis ta por con vic ção. Enten do que essa
não é a forma de sociedade que quero. Luto pelo
socialismo e por uma sociedade justa, igualitária e
fra ter na, com a mais ab so lu ta con vic ção. Não te nho
nenhum trauma, porque não sou imediatista. Luto
hoje por uma so ci e da de que tal vez os bis ne tos dos
meus bisnetos possam ver. Mas luto com a gi gantesca certeza de vê-la construída. Sou favorável ao
não-pagamento da dívida externa, não apenas no
Bra sil, mas em toda a Amé ri ca La ti na; sou fa vo rá vel a
uma nova ordem política e econômica internacional.
Da mesma forma que luto com firmeza e convicção
em relação a isso, não tenho dúvida de que temos
que garantir alguns mecanismos concretos, ágeis e
efi ca zes para su pe rar a fome. A fome não pode es perar; a fome provoca a mor te; a mor te não pode es perar que eu con quis te a so ci e da de que que ro e que luto
di a ri a men te com a mais ab so lu ta con vic ção e fir me za.
Temos que buscar isso. Por isso, assino o projeto de
V. Exª. Gos ta ria que o Bra sil im plan tas se o Pro je to de
Renda Mínima, que, aliás, é uma proposta que o Se na dor Edu ar do Su plicy, há dé ca das, dis cu te. Por tan to,
não é uma proposta nova. A nos sa eli te eco nô mi ca e
política é incapaz e tão fracassada que não pode ver
isso. A Ren da Mí ni ma não é um pro je to de es quer da;
a Renda Mínima, desde o sé cu lo pas sa do, se faz na
Europa, e a meca do capitalismo inclusive a utiliza
também, com distorção, é verdade, mas a faz. Por
isso, pa ra be ni zo V. Exª. Sei que mu i tos po lí ti cos des te
Brasil fazem esse tipo de política por populismo, por
ma ni pu la ção ele i to ral, para se apro ve i ta rem da fome e
da miséria do pai e da mãe de família para trocá-la
por voto. Sei de tudo isso. Infe liz men te, o Go ver no Fede ral, pra ti ca cri me de res pon sa bi li da de to dos os dias,
porque descumpre a Lei Orgâ ni ca da Assis tên cia Soci al, que pre vê um per cen tu al para ga ran tir a as sis tência social neste País. Mas, tudo isso que está sendo
descumprido e desqualificado como manipulação po lí ti ca não in va li da, em ab so lu to, que V. Exª des taque
um per centual dos orçamentos e das receitas do
Estado para com ba ter a fome. E nós que es ta be leçamos me ca nis mos con cre tos, in clu si ve como so ci eda de ci vil or ga ni za da, para com ba ter mos o po pu lismo
e a ma ni pu la ção da fome.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Maguito Vilela, o tempo de V. Exª está
esgotado.
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O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Se nadora Heloísa Helena, agradeço o aparte de V.
Exª, que colaborou, e mu ito, enriquecendo o meu
pronunciamento.
A Cons ti tu i ção Fe de ral, em seu art. 3º, in ci so III,
erigiu como um dos objetivos fundamentais da Re públi ca, a er ra di ca ção da po bre za e da mar gi na li da de. A
pre sen ça pro pos ta de emenda à Consti tu i ção ob je ti va
con fe rir ma te ri a li da de à de ter mi na ção cons ti tu ci o nal.
É mu i to bo ni to ter mos na Cons ti tu i ção dis po sitivos sobre a erradicação da fome, da po bre za e da
mi sé ria. Mas com que re cur sos? Va mos ma te ri a li zar
esses recursos: 5% da União, dos Estados e dos
Municípios, como fiz em Go iás. Cin co por cen to era
única e exclusivamente para erradicar a fome e a
mi sé ria. Aí, sim, va mos, sem dú vi da al gu ma, aca bar
com esse mal que nos envergonha, que nos di minui, que nos de i xa ca bis ba i xos pe ran te o mun do.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) – O tem po de V. Exª re al men te
está es go ta do há mais de qua tro mi nu tos.
O SR. MAGUITO VILELA (PMDB – GO) – Vou
fi na li zar, Sr. Pre si den te.
Esta mos con vic tos de que os ilus tres pa res do
Congresso Nacional serão sensíveis à necessidade
de ven cer mos a mi sé ria e a fome que põem sob inaceitável penumbra a cidadania de milhões de bra sileiros. A constatação disso é que, em menos de
uma semana, co lhi quase 50 assinaturas para este
projeto, quando são necessárias, para apoiamento,
apenas 27. Destinarmos 5% das receitas de Esta dos e Municípios para programas de combate à
fome e à miséria é destinarmos o mínimo para sal var vidas. A fome come a vida – como eu já disse
aqui des ta tri bu na. Por isso, é pre ci so ma tar a fome.
Não tenho dúvidas de que o Congresso será sen sível e, em bre ve, te re mos pro gra mas es pa lha dos por
todo o Brasil, amenizando o sofrimento do nosso
povo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As minhas es cu sas pelo alon ga do do tem po.
Gos ta ria de pas sar às mãos de V. Exª, Sr. Presi den te, esta pro pos ta de emen da cons ti tu ci o nal.
O
Sr.
Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre si dência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos
Ma ga lhães, Pre si den te.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – A Mesa aguarda o encaminhamento
de V. Exª.
Prorrogo a Hora do Expediente por dez
minutos para atender à solicitação de duas
comunicações julgadas inadiáveis dos Senadores
Roberto Requião e Jonas Pinheiro.
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Com a palavra o Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tan tas CPIs são su ge ri das no Con gres so Na ci o nal –
inclusive V. Exª coloca agora em discussão a CPI
do Judiciário – que me estimulo e me encorajo a
propor uma macro CPI do nepotismo, do pro te ci onismo; uma CPI que investigue os grandes pro te gidos pelo Po der no Bra sil.
A pa la vra ne po te sur ge do ita li a no. Ne po te é o
so bri nho do Papa. E o so bri nho do Papa, em con seqüên cia da in fluên cia do seu tio, sem pre foi um prote gi do da es tru tu ra po lí ti ca e ad mi nis tra ti va na Itá lia.
Mas estamos nos deparando com proteções
mu i to mais sé ri as atu al men te no Bra sil. Abro o jor nal
O Globo e vejo um belíssimo artigo de duas jor nalistas extremamente competentes, a Maria Lui za
Abbott e a Leandra Peres, que fizeram a cobertura
da CPI dos Pre ca tó ri os. E elas nos mos tram que alguns nepotes foram privilegiados com uma medida
pro vi só ria que vi a bi li za – pasme, Senador Bernardo
Cabral, meu Presidente da CPI dos Pre ca tó ri os – a
ro la gem das le tras fi nan ce i ras fra u da das para pa gar
precatórios inexistentes. Me dida provisória edita da
pelo pa dri nho dos ban que i ros que ga nha ram com a
CPI, o nosso Presidente Fernando Hen ri que Car doso. A Me di da pro vi só ria é a “mãe” de todo o ne po tismo que ocorre no País hoje. A justificativa é que
não se pode mais iden ti fi car nas mãos de quem estão as le tras fi nan ce i ras ir re gu lar men te emi ti das.
Meu Deus! Não se pode identificar nas mãos
de quem es tão?
Pois se faltasse ao Presidente da República
essa in for ma ção, con sul tas se ele o Se na dor Ber nardo Ca bral ou o Re la tor ou os au tos da CPI. Os tí tulos es tão nas mãos do Ban co Bra des co e es tão nas
mãos do Ban co do Esta do do Pa ra ná. Pro va ma te rial da responsabilização do di re tor do Bra des co Katsumi Kihara faz par te dos do cu men tos da CPI. Prova material que descreve com uma antecedência
enorme toda a cadeia da felicidade. E, se na ponta
final não es ti ves se um gran de ban co com pran do os
títulos e jogando num fundo de renda fixa de curto
prazo, ninguém roubaria nada, porque a operação
ca i ria e os tí tu los vol ta ri am para os fun dos es ta du a is
e mu ni ci pa is. Nas mãos do Bra des co e nas mãos do
Ban co do Esta do do Pa ra ná.
Mas a medida provisória estabelece que a
questão não é mais do Governo. O Governo rola, e
a justificativa é a de que não podem ser iden ti fi cados os res pon sá ve is pelo pro ces so; e, por tan to, não
se pode re sol ver, de ou tra ma ne i ra, um pro ble ma do
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mercado financeiro. Não se trata de um problema
do mer ca do fi nan ce i ro, mas sim dos “ne po tões”; trata-se do acordo feito com o Governador do Pa raná,
que que brou o Ban co do Esta do que está a ser vendido, e das ligações do Governo Federal com o
Ban co Bra des co.
Sem a menor som bra de dú vi da, os “ne po tões”,
os so bri nhos do Po der, são os di ri gen tes do Go verno do Estado do Paraná e os di rigentes do Banco
Bradesco, um dos quais é o Sr. Lázaro Brandão, já
afastado da Diretoria, também citado na CPI, onde
foi ou vi do. Isso é pro te ção e ne po tis mo.
A CPI ve ri fi cou, com cla re za, que os tí tu los foram emitidos com a defesa da Liderança do Go verno no Se na do em rela ção aos ab sur dos e com a proteção do Governo Federal, depois de acordos po lí ticos, como, por exemplo, o segundo turno das ele ições de então para o Governo do Estado de São
Paulo.
Quero aprofundar um pou co mais a questão
do nepotismo. Assessores e amigos me disseram:
“Ro ber to, não fale hoje so bre isso. Você vai ser perse gui do para o res to da sua vida”. Mas, meu Deus,
de que vale um mandato parlamentar, cercado de
imu ni da des e prer ro ga ti vas, se não for para se dizer
a verdade? “Conhecerás a verdade, e a verda de
vos li ber ta rá” é uma afir ma ção bí bli ca, não mi nha.
Sr. Presidente, o outro caso de nepotismo é
muito mais sério, pois envolve a fragilidade da im pren sa bra si le i ra. Mos tra a fra gi li da de, por exem plo,
de uma rede de comunicação que, até certo mo mento, viabilizou a CPI dos Precatórios com co bertu ra e de nún ci as: a Rede Glo bo. Mas a Rede Glo bo
foi fragilizada pela in fluên cia do po der eco nô mi co, e
até ela capitulou. A cobertura era absoluta, e, num
belo dia, fiz uma reunião com o pessoal do jor na lismo para entregar à mídia a denúncia maior, que
eram as pro vas con tun den tes quan to à par ti ci pa ção
do Bradesco no processo. Eram provas ma teriais,
ro te i ros da ca de ia da fe li ci da de pré-escritos. A Rede
Globo topou fazer a denúncia, com a coragem que
marcou a vida de Roberto Marinho, o construtor da
maior rede de te le vi são do País, que, em ter mos de
qualidade, é uma das melhores redes do mundo,
senão a me lhor. Se na dor Ro ber to Sa tur ni no, foi fe ita uma de nún cia no Jor nal Na ci o nal. Mas, no dia seguin te, não hou ve mais de nún cia. No dia se guin te, o
Bradesco passou a patrocinar o Jor nal Nacional.
Ne po te é o pro te gi do do Papa. No caso, o ne po te é
o Banco Bradesco. O jornal da manhã, o Bom Dia
Bra sil, pas sou a ser pa tro ci na do pelo Ban co Bo a vista, en vol vi do até o pes co ço no pro ces so de emis são
dos tí tu los fra u da dos da CPI dos Pre ca tó ri os.
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A Rede Globo tem abordado essa questão do
nepotismo e, inclusive, expuseram-me outro dia no
Jornal Nacional, dizendo: “o Senador Roberto Re quião con tra tou o seu ir mão”. Con tra tei-o, sim, sem
ne nhu ma pers pec ti va ne po tis ta. Sou um po lí ti co conhecido no Paraná pelo fato de ter acabado com a
aposentadoria de ex-Prefeitos quan do fui Pre fe i to; e
de ter aca ba do, jun to à Assem bléia Le gis la ti va, com
a aposentadoria dos Deputados. Sou o Governador
que se recusou a requerer a pensão de
ex-Governador, por considerá-la imoral. Sou, como
muitos outros Senadores, aquele que, por quase
três anos, deixou de nomear os cargos de livre no meação em seu gabinete, porque achava que, na quele momento, eles eram desnecessários e que
essa se ria uma des pe sa ab sur da para o Con gres so
Nacional. Dos 12 funcionários que podem ser lo tados, em meu gabinete há apenas quatro ou cinco,
por que não pre ci so de mais ne nhum. Po rém, fui expos to pela Rede Glo bo como ne po tis ta, por que contratei um ir mão ex traordinariamente competente,
ex-Deputado Fe de ral, que faz po lí ti ca co mi go há 30
anos.
Ora, temos que encarar de frente essa ques tão. O ne po tis mo é um mal na po lí ti ca do Bra sil e no
mundo quando é o nepotismo da proteção, da van tagem, dos recursos públicos e do des vio de tra balho. Porém, parentesco não é cláusula infamante.
Há mais de 20 cargos em meu gabinete; preenchi
um cargo com um irmão, ex-Deputado Federal de
ex tra or di ná ria com pe tên cia, por que pre ci sa va dele.
Na Rede Globo, um Senador, nosso Colega,
disse: “É isso que desmoraliza o Senado Federal!”.
Meu Deus! Será que o Senador não preencheu os
mais de 20 car gos inú te is em seu ga bi ne te? Será que
não aceitou as possibilidades exageradas de cargos
em co mis são? Mas vem à crí ti ca – usan do uma fra se
do Senador Artur da Távola – “dos falsos lírios do
lodo”, dos que se va lem do mo ra lis mo de mo men to, e
não ver da de i ro, para con se guir apa re cer na mí dia.
Eu gostaria de entrevistar o pes soal da Rede
Globo para saber, em detalhes, por que sus pen deram a denúncia dos crimes da CPI e por que, logo
de po is, o Ban co Bo a vis ta e o Bra des co pas sa ram a
patrocinar o Jornal Nacional e o Bom Dia Brasil. No
entanto, em bora contamos aqui com essa ma ra vilhosa TV Senado, que leva para o País a minha in dig na ção nes te mo men to, não pos so en tre vis tá-los.
Mas poderíamos aprofundar essa questão
numa CPI, que libertasse definitivamente a im prensa do poder desses grupos poderosos. A Globo foi
fundamental para que a CPI fosse adiante e para
que as acu sa ções fi na is dos ver da de i ros res pon sáveis
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pelo desvio de dinheiro público fossem paralisadas
e não fos sem co nhe ci das.
Hoje tenho conhecimento de que o Everardo
Ma ci el, o nos so “xe ri fe da Fa zen da”, já apli cou mul ta
no valor de R$700 milhões em instituições fi nan ce iras envolvidas no processo de emissão fraudulenta
dos títulos públicos. No entanto, tenho in formações
de que o Bradesco não foi sequer referido nesse
pro ces so. Va mos apro fun dar essa ques tão.
Mas, acima de tudo, peço aos meus amigos e
aos meus assessores que nunca me di gam: “Não levan te de ter mi na da ques tão, por que o gru po é po de roso e você po de rá pa gar pelo res to de sua vida”. “Veja
o que acon te ceu com o Bri zo la”, di zem eles. Sou movido a adrenalina. Penso que a nossa função aqui é
di zer a ver da de. Não pos so ace i tar que se ten te de negrir o Con gres so Na ci o nal por al guns er ros, por que erros exis tem e sem pre exis ti rão no Se na do e na Câ mara, não somos perfeitos, mas não posso aceitar que,
de forma fraudulenta e ab surda, eu seja envolvido
num pro ces so com o qual não te nho nada a ver.
Entrevistaram-me, coloquei as minhas razões e
mostrei que não se tratava de nepotismo, mas a mi nha entrevista não foi ao ar. Tive que uti li zar o ple ná rio
do Senado Federal e as antenas parabólicas da nossa
te le vi são para di zer à ra pa zi a da do Dr. Ro ber to Ma ri nho
que não aceito essa agressão gra tu i ta e des pro po sitada.
Pen so que o que in te res sa ao Bra sil não é o irmão compe ten te que tra ba lha no meu ga bi ne te. Entre
aquele Senador que falou da desmoralização do Se na do e o meu ir mão, eu con tra ta ria o meu ir mão, mesmo sabendo que seria criticado por isso, porque a
qua li da de en tre um e ou tro é ex tra or di na ri a men te di ferente. O que que ro sa ber é por que o Ban co Bo a vis ta
e o Bradesco passaram a patrocinar, durante a CPI
dos Precatórios, o Bom Dia Brasil e o Jor nal Na ci onal.
Que se ma ni fes te ago ra a Glo bo! E se pre ten derem agres são, va mos aos tri bu na is, como dis se o nosso Presidente ontem. Não quero brigar com a Globo,
Pre si den te Antonio Car los Ma ga lhães. Qu e ro sim plesmente que haja uma discussão. A CPI, certamente,
não será realizada; é mais uma ima gem re tó ri ca. Que
se consiga viabilizar para a Globo e para os outros
meios de comunicação a necessária independência,
para que o processo de limpeza da política financeira
e administrativa do Brasil, iniciado na CPI, não seja
pa ra li sa do com a con tra ta ção de dois jor na is dos mais
im por tan tesdo Bra sil pe los gru pos en vol vi dos!
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Jonas
Pinheiro, para uma comunicação inadiável, por
cinco minutos. O caso Requião foi uma exceção.
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O SR. JONAS PINHEIRO (PFL – MT. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, com certeza, como das ou tras vezes, não ultrapassarei os cinco minutos per mi ti dos pelo Re gi men to Inter no.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, volto a
tratar do assunto das medidas tomadas pelo Mi nisté rio do Meio Ambi en te e pelo Iba ma que, no dia 17
de fevereiro do corrente ano, expediu a Portaria de
nº 16-N, que sus pen deu, por 120 dias, nos Esta dos
que compõem a Amazônia Legal, a concessão de
Autorização para Desmatamento e a execução dos
desmatamentos já autorizados por aquele Instituto,
a fim de que fos sem re vis tos e re a va li a dos os cri té rios des sas au to ri za ções.
Essa me di da pro vo cou uma am pla re a ção contestatória dos diversos segmentos do sistema pro dutivo e dos movimentos so ciais daquela região,
bem como das administrações públicas estatuais e
mu ni ci pa is e dos par la men ta res li ga dos à re gião.
Assim, re a gi ram con tra essa me di da os pe quenos e os grandes produtores rurais, os tra ba lha dores ru ra is, os ma de i re i ros e be ne fi ci a do res, além de
en ti da des não-governamentais que atu am na su pervi são do meio am bi en te. Tal me di da le vou a Fe de ração da Agricultura do Estado de Mato Grosso –
FAMATO a ingressar na Justiça Fe deral com um
man da do de se gu ran ça co le ti vo, com pe di do de li minar contra o Ibama, solicitando a impugnação da
Por ta ria nº 16-N da que le Insti tu to.
Em 16 de mar ço, an te on tem, o Juiz Fe de ral da
3ª Vara de Mato Grosso expediu a liminar em favor
da Federação da Agricultura do Estado de Mato
Grosso – FAMATO, obrigando o Ibama a emitir au to ri za ções de des ma ta men to, des de que es sas obedecessem aos requisitos legais específicos, e a se
abster de suspender a execução das autorizações
já concedidas, sal vo se, examinado caso a caso,
fos se cons ta ta da qual quer ir re gu la ri da de, ga ran ti do,
en tre tan to, o di re i to de de fe sa.
Por outro lado, essa reação levou o Ministério
do Meio Ambiente e o Ibama a realizarem, no dia 4
des te mês de mar ço, uma re u nião com re pre sen tantes dos se to res pro du ti vos, dos mo vi men tos so ci a is,
das organizações não-governamentais, par la men tares, bem como representantes de administrações
pú bli cas es ta du a is, com o ob je ti vo de ne go ci ar al terna ti vas para o des ma ta men to da Ama zô nia e para o
se tor ma de i re i ro.
Assim, dando seqüência aos acordos firmados
naquela reunião, iniciou-se o processo de ne go ci ação, com vistas a flexibilizar as me didas adotadas
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pelo Ibama e a constituir uma agenda de pro ce dimen tos con jun tos para aque la re gião.
Como re sul ta do des se pro ces so, inú me ras sugestões vêm sendo encaminhadas ao Ibama e ao
Mi nis té rio do Meio Ambi en te, onde se rão apre ci a das
em re u niões se to ri a is que se rão re a li za das de 22 a
31 de mar ço com re pre sen tan tes dos seg men tos de
agricultura familiar, extrativismo, pesca artesanal,
madeireiro, agropecuário e do movimento dos
sem-terra e par la men ta res.
Entre tan to, Sr. Pre si den te, en quan to se de senvolvem essas negociações, o Ibama, sur pre en dentemente, instruiu, em 10 de mar ço, o seu re pre sentante em Mato Grosso para suspender, a partir da que la data, to das as Au to ri za ções de Trans por te do
Pro du to Flo res tal – ATPFs.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no nosso entender, essa nova medida do Ibama de proibir
indiscriminadamente as Autorizações de Transporte
de Produtos Florestais, por ter também uma abran gên cia ge ral, não leva em con ta a si tu a ção es pe cí fi ca
de cada um e, com isso, cria dis tor ções e pre ju di ca as
empresas que operam com produtos florestais em
con for mi da de com a le gis la ção vi gen te. Além do mais,
sa li en to que essa me di da com pro me te o trans por te de
lenha para os secadores de cereais exatamente no
mo men to em que se colhe a nova sa fra na que la região.
Tal me di da le vou a ban ca da ma to-grossense a
procurar o Sr. Presidente do Ibama e o Ministro do
Meio Ambiente e decidir que a partir de ontem dois
de seus diretores estariam em Cuiabá, onde, jun tamen te com o Su pe rin ten den te Esta du al da que le insti tu to, de fi ni rão so bre a li be ra ção de no vas ATPFs e
o trans por te de le nha para os se ca do res de ce re a is.
Fi cou tam bém de fi ni do que os ma de i re i ros que possu am a au to ri za ção po de rão trans por tar e con ti nu ar
o seu tra ba lho sem ne nhum em ba ra ço.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, essas
me di das ado ta das pelo Mi nis té rio do Meio Ambi en te
e pelo IBAMA são, sem dúvida, altamente ques ti oná ve is quan to a sua opor tu ni da de e efi cá cia.
Por isso, acho que o mais sen sa to se ria fle xi bilizar es sas me di das do Iba ma, com vis tas a aten der
as situações específicas e a pro curar, por meio de
um en ten di men to am plo com os di ver sos seg men tos
envolvidos, definir as bases e os critérios de ação
con jun ta com o Go ver no Fe de ral.
A economia daquela região, isto é, da Região
Ama zô ni ca, de pen de fun da men tal men te das ati vi dades agrí co las e ex tra ti vis tas. Por isso, temo, e os fatos têm con fir ma do, que, a per du ra rem es sas me didas, haverá desnorteamento dos agentes pro du tivos, o que agravará ainda mais a crise econômica
existente, exatamente no momento de colheita da
sa fra e de de ci são so bre o pró xi mo plan tio.
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É essa, portanto, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, a comunicação que queríamos trazer à
Casa. E, muito mais do que isso, encontrar solução
para este grave problema que hoje aflige toda a
Ama zô nia bra si le i ra.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Convido os Srs. Senadores que estão em
outras dependências da Casa para virem ao ple nário, levando em conta que temos votação nominal
de Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção.
Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 1, DE 1999
(Vo ta ção no mi nal)
Ter ce i ro e úl ti mo dia de dis cus são, em
segundo turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 1, de 1999 (nº 526/97, na
Câmara dos Deputados), de iniciativa do
Presidente da República, que Acrescen ta
parágrafo úni co ao art. 98 e al te ra as alí neas i do in ci so I do art. 102 e c do in ci so I do
art. 105 da Constituição Federal. (Cria ção
juizados especiais – habeas corpus tri bunal superior STF e tribunal estadual STJ),
tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 57, de 1999,
da Comissão de Constituição, Justiça e Ci da da nia, Re la tor: Se na dor José Fo ga ça.
Em dis cus são a pro pos ta. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Sras. e os Srs. Se na do res já po dem vo tar.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA) – Sr. Pre sidente, a Li derança do PFL recomenda o voto
“sim”.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O PFL e o Go ver no vo tam “sim”.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, o PPB re co men da o voto “sim”.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB – PB) – Sr.
Pre si den te, o PMDB vota “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – PMDB “sim”.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bloco/PSB – SE) – O Blo co re co men da o voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O Blo co vota “sim”.
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB – DF)
– PSDB “sim”; nin guém vota “não”, Sr. Pre si den te.
(Procede-se à votação.)
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O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 67 Srs. Senadores. Não
houve voto contrário.
Não houve abstenções.
Total: 67 votos.
Aprovado por unanimidade.
A matéria vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania para a redação final.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio
Carlos
Magalhães) – Sobre a mesa, parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, oferecendo a redação
final que será lida pelo Sr. 1º Secretário, Senador
Ronaldo Cunha Lima.
É lido o seguinte:
PARECER Nº 111, DE 1999
Da Comissão de Constituição
Justiça e Cidadania
Redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 1, de 1999 (nº
526, de 1997, na Câmara dos Deputados).
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania apresenta a redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 1, de 1999 (nº 526, na
Câmara dos Deputados), que acrescenta parágrafo
único ao art. 98 e altera as alíneas i do inciso I do
art. 102 e c do inciso I do art. 105 da Constituição
Federal,
com
alterações
redacionais
para
adequação à Lei Complementar nº 95, de 26 de
fevereiro de 1998.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de março
de 1999.

ANEXO AO PARECER Nº 111, DE 1999
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 1999
Acrescenta parágrafo único ao art.
98 e altera as alíneas i do inciso I do art.
102, e c do inciso I do art. 105 da
Constituição Federal.
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As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Se na do Fe de ral, nos ter mos do § 3º do art. 60 da
Constituição Fe deral, promulgam a se guinte
Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:
Art. 1º É acrescentado ao art. 98 da Cons titu i ção Fe de ral o se guin te pa rá gra fo úni co:
“Art. 98. ...............................................
............................................................"
“Parágrafo único. Lei federal dispo rá sobre a criação de juizados especiais
no âm bi to da Jus ti ça Fe de ral.”
Art. 2º A alínea i do inciso I do art. 102 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
redação:
“Art. 102. ...............................................
I – ........................................................
............................................................."
“i) o ha be as cor pus, quando o coa tor
for Tri bu nal Su pe ri or ou quan do o co a tor ou
o paciente for autoridade ou fun ci o ná rio cujos atos es te jam su je i tos di re ta men te à ju risdição do Supremo Tribunal Federal, ou se
trate de crime sujeito à mesma jurisdição
em uma úni ca ins tân cia;” (NR)
“............................................................”
Art. 3º A alínea c do inciso I do art. 105 da
Cons ti tu i ção Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te
redação:
“Art. 105. ...............................................
I – .........................................................
............................................................."
“c) os ha be as cor pus, quando o co ator ou paciente for qualquer das pessoas
men ci o na das na alí nea a, quan do co a tor for
tribunal, su je i to à sua ju ris di ção, ou Mi nis tro
de Estado, ressalvada a competência da
Jus ti ça Ele i to ral;” (NR)
“............................................................”
Art. 4º Esta emen da cons ti tu ci o nal en tra em vigor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Anto nio Car los Ma ga lhães)
– Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
A Pre sidência convocará oportunamente
sessão do Congresso Nacional destinada à promul ga ção des ta Emen da Cons ti tu ci o nal.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Item 2:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 20, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 80, de 1999 – art. 336, inciso II)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 20, de 1999 (apre sentado pela Comissão de Assuntos
Econômicos como conclusão do seu Pa re cer nº 103, de 1999, Re lator: Se nador
Jo nas Pinhe i ro), que autoriza a Repú bli ca
Fe de ra ti va do Bra sil a contra tar ope ração
de cré dito ex terno jun to ao Banco Inte rame ri ca no de De sen vol vi men to – BID, no
va lor equi va len te a até US$ 24,000,000.00
(vinte e qua tro milhões de dólares nor te-americanos), des ti na da a fi nan ci ar o Progra ma de Apo io ao Fun do Na ci o nal do Meio
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).
Em dis cus são o pro je to, em tur no úni co.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a palavra à Senadora Ma rina Sil va para dis cu tir.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
dis cu tir. Sem revi são da ora do ra.) – Sr. Pre si den te,
Srªs e Srs. Se na do res, que ro res sal tar a im por tância des se Proje to de Resolu ção que re no va ope ra ção de cré di to com o in tu ito de fi nanciar o Pro gra ma de Apoio ao Fun do Naci o nal de Meio Ambien te.
A pri me i ra fase do pro gra ma e a res pec ti va autorização de empréstimo foram aprovadas pelo Se na do em 1992 e o pro gra ma tem tido um gran de alcance social na implementação da política pública
na ci o nal em de fe sa do meio am bi en te.
Está em dis cus são um em prés ti mo a ju ros ba ixís si mos, se com pa ra dos aos que são pra ti ca dos no
mercado: os juros do programa são da ordem de
3%, quando os praticados no mercado são da or dem de 9,12%. Ou tro ar gu men to a favor da apro vação do projeto de resolução é que esse progra ma
al can ça, além de go ver nos lo ca is, en ti da des li ga das
a or ga ni za ções so ci a is, com ações no que se re fe re
à proteção do meio ambiente no âmbito lo cal. Por
essas e ou tras razões, Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, considero de suma importância a apro va ção des se pro je to.
Além das razões acima apontadas, contribui
para a aprovação da matéria o fato de que, segundo
informações do projeto, essa é a última vez em que
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estaremos contraindo empréstimos para programas
dessa natureza e nessas condições.
A proteção do meio ambiente se faz ne ces sária e ela está sendo alcançada gra ças a esses re cur sos – em pres ta dos a ju ros nas con di ções em que
ci tei – e tam bém por se tra tar de pro gra ma de apo io
ao meio ambiente em comunidades locais. A con cessão de empréstimo nes sas con di ções é uma deferência especial em razão da importância que al can ça o tema li ga do à área am bi en tal num país em
desenvolvimento, cuja megadiversidade e recursos
na tu ra is são ex tre ma men te im por tan tes.
Esta matéria é de suma im por tân cia pe las
con di ções do pro gra ma, pe los ju ros apre sen tados, pelo al can ce so ci al e am bi en tal e pela for ma sui generis de ar ti cu la ção – tan to ins ti tu ci o nal
quanto com or ga nis mos liga dos à sociedade civil
organizada.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a pa lavra ao Se nador Ademir
Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre siden te, Srªs e Srs. Se na do res, tam bém que ro an te cipar o meu voto fa vo rá vel a essa au to ri za ção de empréstimo – voto que, creio, é também o de todo o
Bloco de Oposição e até mesmo o dos Senadores
da base do Go ver no.
Os recursos em questão destinam-se, pre ferencialmente, a pe quenos projetos, especialmente
os conduzidos por pre fe i tu ras e en ti da des lo ca is,
in clu in do tam bém os con du zi dos por or ga ni zações não-governamentais. O va lor má xi mo que
cada en ti da de ou que cada pre fe i tura pode re ceber para desenvolver esse projeto é da ordem de
R$200 mil.
Compete à área do meio am bi en te – o pró prio
Ministério do Meio Ambiente e a Secretaria da
Ama zô nia Le gal – apre sen tar pro je tos como aquele deno mi na do Pro jeto Ca boclo pelo sa u do so Se na dor Darcy Ri be i ro. Os re cur sos sob aná li se desti nam-se a tra ba lhos como esse, que, la men ta velmen te, ain da são ini ci a ti vas iso la das na gran de região da Amazô nia. Os re sul ta dos de trabalhos
como esse sur tem um efe i to po si ti vo em de ter mi nada área, mas não influenciam o res to da re gião e o
pró prio País.
O que quero lamentar e registrar é que todos
os re cur sos des ti na dos a esse tipo de trabalho vêm
de fontes externas, como o BID, o PPG-7 e or ga ni-
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zações não-governamentais de caráter in ter na ci onal, mas não vêm do pró prio Go ver no.
Ontem eu con ver sa va com o Mi nis tro do
Meio Ambi en te, o Ze quinha Sar ney, e S.Exª. me
di zia que a Secretaria da Ama zônia é das que
mais tem di nheiro. Ao mes mo tem po, no entan to,
o Ministro confes sa va que nem um só cen ta vo vinha do Te sou ro, não era re cur so da União, do
Orça men to, mas recur sos que vinham de próprio
BID, de en ti da des estran ge i ras, que, em de ter mi na das cir cuns tân ci as, es tão mais pre o cu pa das
com a pre ser va ção do meio am bi en te no Bra sil do
que nós, bra si le i ros.
Chamo a atenção – e esta Casa teve uma
grande atenção, in clusive do Senador Antonio Car los Ma ga lhães, com o Pro je to Ca bo clo, do Se na dor
Darcy Ri be i ro – para o fato de que isso se des ti na a
co i sas da que le tipo. Na oca sião, pro me teu-se aju dar
o projeto do Senador Darcy Ribeiro. O que vemos
na prá ti ca, no en tan to, é que o Go ver no não co lo ca
ne nhum cen ta vo de re cur so or ça men tá rio para esse
tipo de pro pos ta; o re cur so vem sem pre de fora. Um
projeto como o Caboclo ou outros pro jetos am bi entalistas de pequeno porte deveriam tornar-se po lí ticas públicas, al ternativas de desenvolvimento, prin cipalmente da Ama zô nia, e não ape nas fa tos pon tuais e pe quenos, de iniciativa de uma determinada
prefeitura, de uma organização não-governamental
ou de um téc ni co sen sí vel à área.
Falta, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
em re la ção à ques tão do meio am bi en te, o Go ver no
avo car para si essa res pon sa bi li da de, co lo can do recursos próprios no Orçamento da União, para que
essa política seja implementada e a Amazônia não
seja des tru í da e de vas ta da como está sen do.

Fernando Henrique, que man dou a men sa gem para
o Congresso. Com mui ta tristeza, Se nador Ademir
Andra de, per ce bo que no Orça men to a ser exe cu tado nes te ano de 1999, elabo ra do na gestão do Dr.
Gus ta vo Krause, a Secre ta ria da Ama zônia Legal
não enca mi nhou o equi va len te aos re cur sos que
foram suple men ta dos para as operações do ano
pas sa do, no valor de R$11 mi lhões, para a com pra da bor ra cha e mo der ni za ção da eco no mia extrativista. V. Exª tem toda ra zão quando diz que
es sas polí ti cas pon tuais e pulverizadas são pro gra mas demons tra ti vos. Esses programas, quan do dão cer to, po dem ser trans for ma dos em po líti cas pú bli cas, em en ca mi nha men tos que pos sam ter gran de al can ce. Eles são im por tan tes,
portan to, mas não res pon dem aos de sa fi os da
Ama zô nia. Essas iniciativas, com esse tipo de re cur so ex ter no, são um alen to para aque les que
tra ba lham pela ques tão am bi en tal – as or ga ni zações da so ci e da de ou as pre fe i tu ras. No en tanto, mes mo es sas ações pon tu a is têm que es tar
in se ri das em um pla no ma i or de pro te ção ao
meio am bi en te, em um plano de desen vol vi men to
sustentável. E, prefe ren ci al e fun da men tal men te,
o Go verno deve fazer o zone a men to eco ló gi co-econômi co para que es sas ações ve nham ao encon tro da que le pro gra ma ma i or de de sen vol vi men to.
É oportuna a observação que faz V. Exª. Como já
mencionei, todos votaremos favoravelmente à pro posta, mas essas observações são altamente per tinen tes. Mu i to obri ga da.

A Sra. Marina Silva (Blo co/PT – AC) – V. Exª
me per mi te um apar te?

É lamentável que o Governo não inclua isso
em um programa de desenvolvimento para a nossa
região, não amplie esse trabalho. Assim
dependemos sempre de recursos externos para
trabalhos como esse, porque recursos do próprio
Governo não existem nessa matéria.
Portanto, fica aqui o meu registro de voto
favorável. Espero a contribuição de V. Exª,
Senador Antonio Carlos Magalh ães. V. Exª, de
certa forma, assumiu um compromisso com o
falecido Senador Darcy Ribeiro. Ajude-nos a
tornar pública essa política no próximo ano, a fim
de que consigamos alocar mais recursos no
Orçamento da União para defender o meio
ambiente da Amazônia e do Brasil.

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Com mu i ta ale gria, Se na do ra Ma ri na Sil va.
A Sra. Marina Silva (Bloco/PT – AC) – É ex tremamente oportuna a observação que V. Exª faz
de que não exis te pre o cu pa ção do Go ver no em alocar recursos para atividade dessa natureza. Uma
das poucas iniciativas foi a criação do Progra ma
Ama zô nia So li dá ria, por su ges tão do mo vi men to dos
seringueiros. Trata-se de um trabalho que, graças a
Deus, tive a opor tu ni da de de fa zer jun to à Pre si dência da República. Com muita dificuldade, con se guimos apro var a Lei da Bor ra cha e o pro gra ma. Os recursos fo ram alo ca dos atra vés de uma ver ba de suplementação graças à aquiescência do Presidente

O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Agradeço a V. Exª pelo aparte, Senadora Marina
Silva. Reitero, mais uma vez, a necessidade da
nossa compreensão sobre essa matéria.

Muito obrigado.

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª, no caso, tem inteira razão. O
Projeto Caboclo é um compromisso com a memória
do Senador Darcy Ribeiro.
Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara.
Posteriormente, Ramez Tebet.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre siden te, la men to que o nos so Co le ga Se na dor Lau ro Cam pos não es te ja aqui, por que até S. Exª,
que é um ad ver sá rio dos em prés ti mos, daria o
seu voto fa vo rá vel à apro va ção des se, já que a
ques tão do meio am bi en te é da ma i or imp or tância e, muitas vezes, tem colocado o nos so País
numa situação extremamente desconfortável no
con jun to das na ções.
Trata-se tam bém de um daqueles em prés timos que o Se na dor Espe ri dião Amin cha ma de “emprés ti mos di dá ti cos”. São empréstimos de or ga ni zações internacionais multilaterais, como do Banco
Mundial, BID, agências de cooperação dos países
desenvolvidos. Esses organismos es tabelecem re gras mui to rígidas seja na análise do projeto, seja
quan to à con ces são do cré di to e a sua for ma de pagamento.
Por tan to, sem dú vi da al gu ma, o Go ver no Fede ral, ao to mar es ses re cur sos em pres ta dos, está
pro cu ran do atuar na ques tão do meio am bi en te.
Te mos que per se guir essa meta como algo que
não pode ser ig no ra do, princi pal men te na Re gião
Ama zô ni ca e Mata Atlân ti ca, onde há uma cons ciência ecológica mu i to forte, par tin do de li de ranças e de se to res da soci e da de. Pen so até que
isso de ve ria es ten der-se para ou tras re giões. Nós,
nor des ti nos, por exem plo, co nhecemos o se mi-árido, com to das as suas di fi cul da des, a es cassez de chu vas, a sua flo ra, a sua fa u na, mas in fe lizmente não conhecemos nenhum projeto do Go verno vi san do apo i ar a ma nu ten ção e a se gu ran ça daque le ecos sis te ma.
Ma ni fes to, por tan to, que sou fa vo rá vel, por que
se trata de um empréstimo importante, me diante o
qual o Presidente Fernando Henrique mostra pre ocu pa ção com a ques tão am bi en tal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Ra mez Te bet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Se na do res, as so cio-me a to das as vo zes que
demonstraram a im por tân cia do pre sen te pe di do de
em prés ti mo, ob je ti van do re cur sos para o meio am bien te, para a pro te ção da fa u na e da flo ra.
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Lembro, como Relator do Orçamento Geral
para
1999
–
alguns
Parlamentares
que
acompanharam de perto a elaboração do
Orçamento puderam sentir –, o esforço que fizemos
para alocar recursos para essa área importantíssima
à qualidade de vida da nossa gente.
Foi pos sí vel, por exem plo, in clu ir no Orça mento – isto não exis tia – a pre vi são para que do a ções
in ter na ci o na is, a cus to zero para o Bra sil, pu des sem
nos ajudar na tarefa hercúlea e imensa de proteger
as nos sas ri que zas na tu ra is, o ar que res pi ra mos, a
nos sa fa u na e a nos sa flo ra.
Venho do Estado do Mato Grosso do Sul. O
Orçamento para 1999 prevê R$12 milhões para um
projeto de desenvolvimento auto-sustentado para o
Pantanal. É mu i to pou co, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs.
Se na do res, para uma área que é re pu ta da como patrimônio da Humanidade, uma área que pre ci sa ser
con ser va da, que ne ces si ta de pre ser va ção.
O Ministério do Meio Ambiente, hoje entregue
ao Deputado Federal Sarney Filho, está pobre de
recursos para atender às de man das do Mi nistério
em re lação a essas ne ces si da des. Daí por que
têm razão tantos quan tos, com ardor, defen dem
esse pro je to. Te nho a mais viva es pe ran ça de
que, as sim como na vo ta ção ante ri or re gis trou-se
um pla car por una ni mi da de, ago ra tam bém se re gis tre uma vo ta ção ma ci ça no Se na do da República. Que, afinal de contas, o Brasil encontre o ca minho de políticas públicas verdadeiramente ade quadas para a proteção do nosso meio ambiente e,
con se qüen te men te, a me lho ria da qua li da de de vida
da nos sa po pu la ção.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL – MA. Para dis cu tir. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, esse
é um daqueles projetos que obtém a aprova ção
unânime des ta Casa do Se na do da Re pú bli ca. Trata-se de cri ar re cur sos para o Pro gra ma de Apo io ao
Fun do Na ci o nal do Meio Ambi en te.
Sr. Presidente, nós to dos te mos de ba ti do nesta Casa a necessidade de uma política efetiva de
preservação do meio am bi en te. Eu me re cor do que,
ao fi nal do ano pas sa do, jun to com a Se na do ra Marina Silva e outros eminentes Senadores, fizemos
quase que uma campanha no Se nado Fe deral con tra a de vas ta ção das nos sas flo res tas. Jul gá va mos,
e julgamos ain da, um cri me con tra a eco lo gia o que
se fa zia nes te País. Ain da há pou co, o nosso co le ga
Se na dor Jo nas Pi nhe i ro re cla ma va da pro i bi ção de ter-
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minada pelo Ministério do Meio Ambiente, pelo Mi nistro Sarney Fi lho, de transpor te e de uti lização
da made i ra neste País. Suce de que o Mi nistro to mou essa pro vi dên cia em ra zão da ilicitude com
que o as sun to está sendo en caminhado neste
País. Mais de 90% das con ces sões ou das ex plora ções exis ten tes, hoje, nes te País, são ile ga is. O
que de se ja o Mi nis tro Sar ney Fi lho é, exa ta men te,
co lo car em ordem toda essa si tuação. Nós não
po de mos per mi tir que o Bra sil seja ex pos to, aqui e
alhu res, por con ta de um cri me que, in te ra ti vamen te, vem sen do co me ti do em nos so País con tra
a na tu re za. Esses re cur sos, por tan to, vi rão nos ajudar nesta luta que o Ministério do Meio Ambiente e
o Go ver no do Pre si den te Fer nan do Hen ri que Car doso vem encetando em benefício do meio ambiente,
da eco lo gia e das nos sas flo res tas.
Apoiamos, portanto, integralmente essa ini ci ati va, Sr. Pre si den te.

Sala de Reuniões da Comissão, 18 de março
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente
– Ronaldo Cunha Lima, Re la tor – Geraldo Melo –
Car los Pa tro cí nio.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ti nua em dis cus são. (Pa u sa.)

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a República federativa do Brasil
autorizada, nos termos da Resolução nº 96, de
1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de
1992, am bas do Se na do Fe de ral, a con tra tar opera ção de cré di to ex ter no com Ban co Inte ra me rica no de De sen vol vi men to – BID, no va lor equi valente a até US$24,000,000.00 (vinte e qua tro mi lhões de dó la res nor te-americanos).

Não havendo mais quem peça a palavra, en cer ro a dis cus são.
Em vo ta ção o pro je to.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
O pro je to vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re tora ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 112, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lução nº 20, de 1999.
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Re so lu ção nº 20, de 1999, que au to riza a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar operação de cré di to ex ter no jun to ao Ban co Inte ra me rica no de De sen vol vi men to – BID, no va lor equi va lente a até US$24,000,000.00 (vinte e quatro milhões
de dólares norte-americanos), destinada a financiar
o Programa de Apoio ao Fundo Nacional do Meio
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).

ANEXO AO PARECER Nº 112, DE 1999.
Faço sa ber que o Se na do Fe de ral, apro vou,
e eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28,
do Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1999

Autoriza a República Federativa do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to externo junto ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID, no valor equi valente a até US$ 24,000.000.00 (vinte e
quatro
mi lhões
de
dólares
norte-americanos), destinada a financiar o
Programa de Apoio ao Fundo Nacional
do Meio Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).

Parágrafo único. A operação de crédito au torizada neste artigo destina-se ao financiamento do Programa de Apoio ao Fundo Nacional do
Meio Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa).
Art. 2º A ope ra ção de cré di to ex ter no au to riza da terá as se guin tes ca rac te rís ti cas:
I – mu tuário: República Fe derativa do Bra sil;
II – mutuante: Ban co Inte ra me ri ca no de Desen vol vi men to – BID;
III – exe cu to res: Mi nis té rio do Meio Ambi ente, dos Re cur sos Hí dri cos e da Ama zô nia Le gal –
MMA e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Re cur sos Na tu ra is Re no vá ve is IBAMA;
IV – pedido: Formulado pelo Ministro de
Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hí dricos e da Ama zô nia Le gal;
V – finalidade: financiar, parcialmente, o
Programa de Apoio ao Fundo Nacional do Meio
Ambi en te (Fase II – 1ª Eta pa);
VI – valor: US$24,000,000.00 (vinte e quatro
milhões de dólares norte-americanos), de
principal;
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VII
–
modalidade
de
empréstimo:
financiamento a débito dos recursos do Fundo
para Operações Especiais;
VIII – moeda: de curso legal da República
Federativa do Brasil;
IX – prazo de desembolso: até três anos
con ta do a par tir da vi gên cia do Con tra to;
X – ca rên cia: qua ren ta e dois me ses a par tir
da as si na tu ra do Con tra to;
XI – amortiza ção: qua ren ta par ce las se mestra is e con se cu ti vas, no va lor de US$600,000.00
(seiscentos mil dólares norte-americanos) cada,
vencendo-se a primeira seis meses após a data do
Contrato e a última vinte anos a par tir da data do
Contrato;
XII – ju ros: pa gos se mes tral men te so bre os
sal dos de ve do res diá ri os do em prés ti mo com juros de 3% a.a. (três por cen to ao ano);
XIII – comissão para inspeção e supervisão
geral: 1% (um por cento) sobre o principal, na
moeda de curso legal da República Fe derativa
do Bra sil;
XIV – comissão de crédito: não será co brada ten do em vis ta o ca rá ter des ta ope ra ção.
Art. 3º A autoriza ção con ce di da por esta Reso lu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhentos e qua renta dias, con ta do da data de sua pu blicação.
Art. 4º Esta resolução en tra em vigor na
data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Estando a ma téria em regime de urgência,
pas sa-se à ime di a ta apre ci a ção da re da ção fi nal.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 3:
SUBSTITUTIVO À PROPOSTA DE
EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 19, DE 1997
Primeiro dia de discussão, em se gundo turno, do Substitutivo à Pro pos ta
de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de 1997,
ten do como pri meiro sig natário o nobre
Se na dor Anto nio Car los Va la da res, que al-
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tera os arts. 34, in ci so VII, alí nea “e”, 35, inci so III, 167, in ci so IV, e 198, da Cons ti tu ição Fe de ral, que dis põem so bre a des ti nação de re cur sos da União, dos Esta dos,
do Distri to Fe de ral e dos Mu nicípios, para
a im ple men ta ção, fun ci o na men to e ges tão
do Siste ma Úni co de Sa ú de, e dá outras
pro vi dên ci as, ten do
Parecer nº 655/98 – CCJ, Relator:
Senador Romeu Tuma, oferecendo a re da ção para o se gun do tur no.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Se nador Ronaldo Cunha
Lima.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 93, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 279, inciso II, do Re gimen to Inter no, re que i ro adi a men to da dis cus são
da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tu i ção nº 19, de
1997, a fim de que a re fe ri da pro po si ção seja re exa mi na da pela Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Ci da da nia.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Pa u lo Sou to.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em votação o r e q u eri men to que aca ba de
ser lido.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra
para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Para en ca mi nhar, dou pre fe rên cia ao au tor,
Se na dor Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Para encaminhar a votação. Sem
re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, eu es tra nho, de
certa forma, a apresentação desse requerimento
que pro mo ve o adi a men to da dis cus são da pro pos ta
de Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, que tra ta da vin culação de recursos para o SUS, para a Saúde do
Brasil. Estranho porque, num momento como este,
quando o Brasil é atingido por uma das ma i o res crises econômicas e sociais de toda a sua história,
quando o setor sa ú de é um dos mais pre ju di ca dos,
de ve ria o Go ver no de ter-se so bre o se tor com ma i or
pre o cu pa ção do que an tes, haja vis ta que o de sempre go se tor nou avas sa la dor em todo o País. Com o
con ge la men to de sa lá ri os, a per da do po der aqui si tivo de trabalhadores e de todo o povo de um modo
geral, re cru des ce, sem dú vi da al gu ma, a ne ces si da-
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de de a população pro curar mais o setor saúde, as
de man das au men ta rem e, con se qüen te men te, a pobreza. Em um caso como esse, quan to mais se demora para uma solução permanente e definitiva na
bus ca de re cur sos para a sa ú de, mais a po pu la ção
pobre mergulha, cada vez mais, em um sofrimento
profundo.
Aliás, essa PEC nasceu aqui no Senado e se
originou de um com pro mis so as su mi do pe los Se nadores que apro va ram a CPMF em sua pri me i ra edição, uma vez que havia uma resistência, sem dú vida al gu ma, àque la pre ga ção fe i ta pelo Mi nis tro Adib
Ja te ne para a apro va ção da CPMF. A con di ção que
es ta be le ce mos para a apro va ção da que la emen da é
de que, du ran te a vi gên cia da CPMF em sua pri me ira edição, o Se nado Federal es tu da ria uma pro posta, por meio da qual o Governo da União, os Esta dos e Municípios alocariam re cur sos obri ga tó ri os ao
setor saú de para arrancar de vez da crise em que
sem pre vi veu a Sa ú de em nos so País.
No decorrer do primeiro ano de vigência da
CPMF – a sua vi gên cia acon te ceu no ano de 1996,
ape sar de ter sido apre sen ta da em 1995 –, co me çamos a es tu dar uma sa í da para o se tor. Daí apre sentamos a Proposta de Emenda Cons tituticonal, que
recebeu o nE 19, que contou com o apoiamento de
mais de 40 dos Srs. Senadores e teve como Re lator, num primeiro momento, o Senador Esperidião
Amin, na Comissão de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dada nia, a qual foi apro va da por una ni mi da de. Vin do a
plenário, em primeiro turno, o Senado deliberou
também por unanimidade a validade da proposta,
vin cu lan do es ses re cur sos à Sa ú de: 30% dos re cursos da seguridade social, 12% das receitas cor rentes dos Esta dos e 10% dos Mu ni cí pi os.
Na verdade, os Estados e os Municípios já
vêm em grande parte cumprindo esse papel. Há
Estados e Mu nicípios que, efetivamente, colocam o
se tor sa ú de como pri o ri da de nos seus or ça men tos e
gastam re cur sos enor mes no aten di men to às po pula ções mais po bres até em au xí lio ao SUS, uma vez
que os re cur sos que são di re ci o na dos aos hos pi ta is,
aos pos tos de sa ú de e con se qüen te men te ao Sis tema Único de Saúde das Prefeituras Mu nicipais são
recursos ínfimos; uma vez que o Governo Fe deral,
que era obrigado a utilizar-se da CPMF apenas
como re cur so adi ci o nal, um re cur so que se so ma ria
à ma i or par te que ad vi ria das do ta ções or ça men tá rias, infelizmente, por força da sua equipe eco nô mica, não vem des ti nan do aqui lo que é apro va do, pelo
me nos na sua to ta li da de, na Co mis são de Orça mento e, con se qüen te men te, pelo Con gres so Na ci o nal.
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Havia, Sr. Presidente, uma grita generalizada
– inclusive a falta de recursos obrigatórios para o
setor saúde – que redundou na demissão do
Ministro Adib Jatene, que, inconformado com a
falta de compromisso do Governo, abandonou o
Ministério em protesto à palavra que fora
empenhada e não cumprida pelo Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
E, agora, Sr. Presidente, apresenta-se um
requerimento com o objetivo não de estudar, pois –
perdoe-me o nosso querido Senador Paulo Souto,
ex-Governador da Bahia, grande administrador e
grande Senador – nós teremos ainda três
discussões antes da aprovação definitiva desta
matéria, tempo suficiente para que os Senadores
novatos possam se debruçar sobre a matéria e, na
próxima semana, na quarta-feira, já terem amplas
condições de opinar sobre a PEC nº 19. Tenho
certeza absoluta de que, adiando essa matéria,
procrastinando-a, estaremos causando mais mortes
neste País. Esse adiamento provocado pelo
Governo não tem nenhum sentido, uma vez que a
CPMF agora foi aumentada – naturalmente contra o
voto do Bloco da Oposição – de 0,20% para 0,38%
e a seguridade social terá recursos amplos para
direcioná-los em favor da saúde.
Portanto, Sr. Presidente, o Bloco de Oposição,
no seu dever de ajudar a saúde do Brasil, e
inclusive somando-se ao compromisso assumido
pelo Senado Federal e pela Câmara dos
Deputados, vota contra esse requerimento e a
favor do andamento normal de uma proposição
que foi aprovada por unanimidade no primeiro
turno pelo Senado Federal e pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Jader
Barbalho e, depois, o autor do requerimento,
Senador Paulo Souto.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Peço que me inscreva também, Sr. Presidente.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Só pode falar um de cada Partido.
Vamos levar em conta que o Bloco, nesta situação,
tem mais de um, então V. Exª falará pelo PDT.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP)
– Obrigado.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pedi a palavra
considerando que fi cou acertado que qualquer re-
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que ri men to de adi a men to de ve ria me re cer uma justi fi ca ti va.
Considero que esta matéria está voltando ao
plenário em segundo turno e não pode mais ser
emendada, inclusive em relação ao mérito. Vamos
ouvir o colega Paulo Souto, que seguramente terá
uma justificativa a nos apresentar sobre o que o
levou a apresentar esse requerimento de
adiamento. Em princípio, o PMDB, pela sua
liderança, não tem nenhuma objeção a que a
matéria possa ser adiada, até porque estamos no
início de uma nova Legislatura e os Srs. Senadores
novos, como é o caso do Senador Paulo Souto,
podem ter razões para desejar conhecer melhor a
matéria.
Faço essa observação apenas para que fique
claro que não há possibilidade de pedido de
adiamento sem justificativa do pedido.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Paulo
Souto para justificar inclusive o seu requerimento.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado
Federal viveu, durante três anos consecutivos,
momentos importantes, quando votou os fundos
que vieram a se denominar Fundo Social de
Emergência e depois Fundo de Estabilização
Fiscal. Os Senadores, numa atitude realmente
importante, votaram achando que, mesmo tendo
que tirar recursos dos seus Estados e dos
Municípios, era essencial que o Governo Federal
dispusesse de recursos livres de quaisquer
vinculações para que pudesse, desde aquela época,
1995, fazer o chamado ajuste fiscal.
Foi uma grita enorme dos Governadores, dos
Prefeitos, porque muitos desses recursos do FEF
foram tirados com grande sacrifício dos Estados e
dos Municípios. E tanto é assim que o Senado
Federal corrigiu um pouco essa situação e, na
última votação, fez com que pelo menos alguns dos
recursos voltassem para os Municípios numa
gradação de três anos.
Em todas essas vezes em que o Senado
opinou, a justificativa, aceita por esta Casa, era
basicamente uma única: não era possível o
Governo fazer o seu plano de ajuste fiscal com a
vinculação das receitas feita pelo Fundo de
Estabilização Fiscal e pelo Fundo Social de
Emergência. Não era possível, o Governo não
tinha meios de pagar certas despesas porque era
engessado pela excessiva vinculação das receitas
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justamente do Fundo de Estabilização Fiscal e do
Fundo Social de Emergência.
Ora, esta mesma Casa, que aceitou essa
justificativa – e não faço nenhuma crítica, pedi o
adiamento porque considero este assunto
importante e que merece uma reflexão de todos
os Srs. Senadores, principalmente os Senadores
novos – não pode, portanto, depois de ter dado
uma certa liberdade ao Governo, tirá-la
completamente
com
uma
vinculação
poderosíssima de 30% do orçamento da
Seguridade Social para o Sistema Único de Saúde.
Além do mais, sobrevieram problemas
novos. Está aí a CPMF em processo de votação,
que cuida da vinculação dessas receitas; está aí o
Governo Federal discutindo com os Estados o
problema de suas dívidas, o problema do ajuste
dos Estados. Chegamos aqui e, mais uma vez,
vamos impor aos Estados que vinculem 12% de
suas receitas à saúde.
Penso até, Senador Antonio Carlos Valadares,
que V. Exª tem razão. Muitos até aplicam mais do
que isso, mas não seremos nós aqui que iremos
dizer a cada momento o que os Estados e os
Municípios devem fazer.
Por isso, insisto que não tenho nenhuma
intenção de prolongar essa apreciação. Penso
apenas que é um assunto seriíssimo, porque tudo
que fizemos para dar uma certa liberdade ao
Governo Federal para tratar desse ajuste fiscal com
Estados e Municípios, neste momento, pode cair
com essa nova vinculação que se pretende.
É esse exclusivamente o meu espírito,
pedindo um pouco mais de tempo para reflexão
do Senado Federal, dos que aqui chegaram pela
primeira
vez,
para
que
decisões
importantíssimas desta mesma Casa não sejam
anuladas por esta proposta de emenda
constitucional aqui apresentada.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao Senador
Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco/PDT – AP.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
tentarei ser breve.
De fato, este é um tema complexo, porque diz
respeito à vinculação de receitas tanto da União
quanto dos Estados e Municípios e todos sabemos
que a área econômica do Governo é contrária a ela.
Por outro lado, percebemos que o atual Governo
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tem tido sérias dificuldades para prestar
atendimento social à população, tanto em nível
federal quanto estadual e municipal.
Por isso, somos defensores dessa pro posta.
Uma emenda semelhante tramita na Câmara há
bastante tempo, de autoria do Deputado Eduar do
Jorge, do Partido dos Trabalhadores de São Paulo,
e tem provocado pro fundas discussões naquela
Casa.
No ano passado, em reunião à qual esteve
presente o Ministro da Sa úde, José Serra, ouvi de
S. Exª que sua tendência era apoiar a aprova ção
dessa matéria. Em função disso, in clusive, votei a
fa vor da CPMF no Se na do: por en ten der que a área
da sa ú de, de fato, pre ci sa re for çar o seu or ça men to.
Mas confesso que a mi nha opção é por uma
reforma estrutural do modelo de destinação de re cursos à sa ú de em vez de apo i ar de ter mi na das medidas mirabolantes, como é o caso da CPMF. Eu,
por exemplo, não me sinto à vontade para votar
uma nova prorrogação da CPMF no futuro próximo.
Por isso, buscamos uma solução definitiva, per manen te, do pon to de vis ta es tru tu ral.
Assim como acontece na área da educação,
que tem os seus recursos constitucionalmente de fini dos, é pre ci so que a área da sa ú de tam bém os tenha, por serem essas duas áreas, saú de e edu cação, os dois pi la res fun da men ta is de sus ten ta ção do
aten di men to so ci al à nos sa po pu la ção.
Faço, por tan to, um ape lo ao Ple ná rio para que,
mes mo aca tan do a pro pos ta do Se na dor Pa u lo Souto – particularmente, sou contra ela –, defina uma
data, como tem sido fe i to, aliás, qua se ro ti ne i ra mente nesta Casa, nos pedidos de adiamento. Trata-se
de ma té ria que está em se gun do tur no de vo ta ção e
cujo mé ri to não dá mais para re ver.
Eu gostaria que a Mesa, com autorização do
Ple ná rio, de fi nis se uma data para que esse as sun to
re tor nas se ao de ba te no Se na do da Re pú bli ca.
Logicamente, a aprovação em segundo turno
fará que a tramitação dessa PEC, na Câmara –
juntando-se à matéria que já está tramitando
naquela Casa –, seja agilizada; gostaria, se
possível, que ela fosse até mesmo aprovada.
Muito obrigado.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Sr.
Presidente, peço a palavra para discutir.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Senadora Marina, se V. Exª insistir,
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falará, mas, do Bloco, já falaram dois, quando só
poderia falar um.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Falarei pelo Partido dos Trabalhadores, Sr.
Presidente.
O
SR.
PRESIDENTE
Magalhães) – Evidentemente ...

(Antonio

Carlos

A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Foi
V. Exª ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Acabei de fazer uma exceção. Daí porque
as ex ce ções são er ra das.
V. Exª vai falar, mas, de outra vez, só falará
um re pre sen tan te do Blo co.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – Foi
V. Exª que, sendo liberal com o Senador Sebastião
Ro cha, dis se que fa la ria pelo Par ti do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pen sei que o Blo co fos se mais uni do.
Com a pa la vra V. Exª.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC) – Sr.
Presidente, O Bloco é unido, tanto é que faz ques tão de reafirmar e defender uma proposta que tem
toda a con vic ção de ser cor re ta.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – V. Exª tem cin co mi nu tos.
A SRA. MARINA SILVA (Blo co/PT – AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) –
Sr. Pre si den te, es ta mos di an te de uma ques tão que
con si de ro de fun da men tal im por tân cia. Qu an do tentamos vincular os recursos orçamentários des ti nados à sa ú de, o ob je ti vo é que o Go ver no se sin ta na
obrigação de cumprir o preceito constitucional que
institui que a saúde é um dever do Estado e um di reito do cidadão. Infe liz men te, nes te País, o servi ço
mé di co dis põe de equi pa men tos com ple ta men te deteriorados e há péssimas condições de aten di mento. Por tan to, com cer te za, es ses re cur sos iri am ajudar mu i to a sa ú de no nos so País.
Sou professora e sei o quanto o art. 212 da
Constituição Federal contribuiu para que a edu cação não fi cas se à mer cê des se ou da que le go ver nador ou até mes mo do pró prio Pre si den te da Re pú blica. Hoje, a edu ca ção, in de pen den te men te de os governos estaduais decidirem se vão ou não pri o rizá-la, con ta com re cur sos or ça men tá ri os que pos sibilitam a sua implementação. Do mesmo modo, a
saúde. Se é impossível vi ver sem saúde, é também
im pos sí vel vi ver sem o co nhe ci men to, por que fica mos
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do en tes do pon to de vis ta do nos so cres ci men to cultu ral, so ci al, etc.
Faço um apelo. Se não for mais possível fazer
emendas – porque esta é uma discussão em
segundo turno –, que se vote a matéria e que, na
Câmara dos Deputados, sejam feitas as
modificações que o Senador talvez deseje.
É claro que os Senadores que estão chegando
merecem discuti-la, mas a matéria já está em
segundo turno após ser votada por todos os Srs.
Senadores e Senadoras.
Apenas desejo reafirmar aquilo que nós,
brasileiros, com bom-senso, em sã consciência,
sabemos ser fundamental, porque o sistema de
saúde brasileiro é precário. É só visitarmos qualquer
unidade hospitalar deste País para percebermos
que ou criamos mecanismos que obriguem o
Governo a cumprir o preceito constitucional, ou
então continuaremos oferecendo possibilidades
para que haja discursos indignados, como o que foi
feito pela nossa querida Senadora Heloisa Helena.
S. Exª, da tribuna da Casa, mostrou que a
Constituição é desrespeitada a todo momento, o
que não colabora para o bem da saúde, da
educação e do desenvolvimento econômico e social
deste País.
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no setor de saúde.
A vinculação não resolve os problemas sociais
do País. Se resolvesse, seria muito fácil:
vincularíamos o Orçamento federal, de acordo com
a prioridade de cada um, e não precisaríamos mais
elaborar o Orçamento, tendo resolvido os problemas
sociais do País.
Durante a Constituinte de 88 – e muitos foram
constituintes – foram apresentadas mais de 70
emendas que tratavam de vinculação, inclusive
essa, e todas foram recusadas, exceto a da
educação, que já existia na Constituição anterior e
que representava um compromisso com o futuro.
Na verdade, a vinculação deve ser muito bem
pensada.
Concordo com a argumentação muito bem
colocada pelo companheiro Senador Paulo Souto.
Voto a favor do adiamento.
Eu gostaria de discutir mais a respeito dessa
matéria, porque estou aqui há apenas um mês.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Em votação o requerimento.
As Srªs e Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.

O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço verificação
de quorum.

O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador José Jorge.

O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Foi pedida verificação. (Pausa.)

O SR. JOSÉ JORGE (PFL – PE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, eu gostaria de falar rapidamente.
Concordo com os argumentos do Senador Paulo
Souto, mas gostaria de acrescentar um outro
aspecto em relação a esses dois primeiros itens,
arts. 34 e 35.
Esses artigos tratam de casos de intervenção
federal nos Estados e Municípios. Na verdade, a
emenda constitucional que trata da vinculação
também amplia os casos de intervenção federal
nos Estados e Municípios, caso não sejam
aplicados esses percentuais. Vamos chegar ao
ponto de – na área de educação isso já existe,
mas nunca foi usado – um determinado Estado ou
Município aplicar 9 ou 11% e haver decretação de
intervenção federal, o que me parece uma punição
bastante grande e antidemocrática em relação à
situação específica de se usar 0,5% ou 1% a menos

Solicito aos Srs. Senadores que se encontram
em outras dependências da Casa que compareçam
ao plenário para a votação nominal.
Quem for a favor do requerimento deve votar
“sim”.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) – A
Liderança do PMDB recomenda o voto “sim”.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) – A
Liderança do Bloco recomenda o voto “não”.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
O PPB recomenda o voto “sim”.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
O PFL recomenda o voto “sim”
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – As Sras. e os Srs. Senadores já
podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Votaram SIM 38 Srs. Senadores; e NÃO,
13.
Não hou ve abs ten ção.
To tal: 51 vo tos.
Foi apro va do o re que ri men to.
A matéria voltará ao plenário dia 29 de abril,
para vo ta ção.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Concedo a pa lavra, pela ordem, ao Se nador José Edu ar do Du tra.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Presidente, com a aprovação desse requerimento,
como fi ca rão as ses sões de sex ta e se gun da-feira?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A de segunda-feira será deliberativa e a de
ama nhã será não de li be ra ti va.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Qual será a pauta da sessão de se gunda-feira?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Ainda será de fi ni da. Para efe i to das ur gências que serão aprovadas agora, as sessões de
hoje e de ama nhã con tam.
O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT –
SE) – Mu i to obri ga do.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE) – Sr. Presidente, peço a palavra
pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pela or dem, con ce do a pa la vra ao Se na dor
Anto nio Car los Va la da res.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Bloco/PSB – SE. Pela ordem. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, com a aprovação desse re querimento de adiamento, gostaríamos que V. Exª
informasse ao Plenário, pois pode ser que algum
Se na dor não te nha tido ciên cia, quan do será re co loca da em pa u ta a ma té ria da PEC da Sa ú de.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A Mesa repete o que já dis se e que V. Exª
não ouviu, em bora tenha todo direito de pedir que
seja re pe ti do no va men te: será dia 29 de abril.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(Blo co/PSB – SE) – Eu ouvi. Dis se a V. Exª que podia ser que al guns de nos sos co le gas não ti ves sem
ouvido.
Agra de ço a in for ma ção e a ge ne ro si da de de V. Exª
.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Mu i to obri ga do.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
Dia.
Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Carlos Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 94, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos do art. 255, II, item 12, do Re gimento Interno, requeiro que sobre o Projeto de
Lei da Câmara nº 1, de 1996, além da Comissão
constante do despacho inicial de distribuição,
seja ou vi da, tam bém, a de in fra-estrutura.
Justificação
O pro je to ori gi nal ins ti tui a com pen sa ção financeira aos Estados, Distrito Fe deral e Mu ni cípios pela geração de energia elétrica e centrais
nu cle a res. A com pen sa ção fi nan ce i ra jus ti fi ca-se
pois, por me di da de se gu ran ça, as áre as que circun dam as cen tra is nu cle a res tem que obe de cer
sérias restrições quanto a sua ocupação, prejudi can do a ati vi da de eco nô mi ca de na tu re za agrope cuá ria, in dus tri al ou ur ba na.
No entanto tal medida que ser com pa ti bi lizada como o novo desenho institucional e eco nômico do setor, os aspectos concorrenciais
pro mo vi dos pe las pri va ti za ções pre vis tas e já realizadas a es trutura de custos das empresas e
outras questões de relevância para a análise da
ma té ria. São ques tões que po de rão re ce ber uma
grande
contribuição
da
Comissão
de
Infra-estrutura, de acordo com as competências
atri bu í das pelo ar ti go 104 do Re gi men to Inter no.
Sala das Sessões, 18 de março de 1999. –
Se na dor José Edu ar do Du tra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O requerimento lido será incluído em
Ordem do Dia opor tu na men te.
Passa-se, ago ra, à votação do Requerimento
nº 89, de 1999, lido no Expediente, de autoria do
Senador Lúcio Alcântara e ou tros Srs. Senadores,
que requer que o tempo destinado aos oradores da
Hora do Expediente da sessão do dia 23 de março
próximo seja destinado a homenagear Dom Helder
Câ ma ra pelo trans cur so de seus no ven ta anos.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pas sa-se, agora, à votação do Requerimento
nº 91, de 1999, de urgência, lido no Expediente, relati-
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vo ao Pro je to de Re so lu ção nº 19, de 1999, que propõe ao Senado Federal seja autorizada a con tra tação de operação de crédito externo, no valor equi valente a até US$ 5,000,000.00 (cinco milhões de
dólares norte-americanos), de principal, entre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inter na ci o nal
para Re cons tru ção e De sen vol vi men to – BIRD, destinada ao financiamento, par cial, do Programa de
Apoio à Reforma de Sistemas Estaduais de Pre vidên ci as – PARSEP.
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queriam permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da sessão deliberativa de
segunda-feira.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Passa-se, agora, à votação do
Requerimento nº 92, de 1999, de urgência, lido no
Expediente, relativo ao Projeto de Resolução nº 21,
de 1999, que autoriza a contratação de operação de
crédito externo no valor equivalente a até
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões
de dólares norte-americanos), de principal, entre a
República Federativa do Brasil e o Banco
Interamericano de Desenvolvimento – BID,
destinada ao financiamento parcial do Programa de
Melhoramento de Bairros (HABITAR – BRASIL).
As Srªs e os Srs. Senadores que o aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria constará da sessão deliberativa de
segunda-feira .
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra pela Liderança do
PFL.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio
Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra ao nobre Líder,
Senador Francelino Pereira.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Como Líder. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, em nome da Liderança do Partido da
Frente Liberal, requeiro, na forma do art. 222 do
Regimento Interno, pleno voto de aplauso e
reconhecimento ao diretor Walter Sales Júnior, à
atriz Fernanda Montenegro e ao ator-mirim Vinícius
de Oliveira, pelo prêmio Globo de Ouro e pela
indicação ao Oscar, êxitos alcançados, de forma
incontestável, em sua trajetória dentro e fora do
Brasil.
Seja qual for o resultado, no próximo domingo,
dia 21, em Los Angeles, teremos o reconhecimento
intelectual ao valor da cultura brasileira. Mas a
verdade é que muitos povos estarão torcendo, como
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nós, brasileiros, pela conquista, para o nosso País,
da mais ambicionada premiação da cinematografia
internacional.
Junto a este requerimento, Sr. Presidente, as
razões, as nossas jus tificativas, que peço con si derar, na ín te gra, para pu bli ca ção.
Mu i to obri ga do.
SEGUE, NA ÍNTEGRA, DISCURSO DO
SR. SENADOR FRANCELINO PEREIRA:
Re que i ro, Sr. Pre si den te, na for ma do art. 222
do Re gi men to Inter no, ple no voto de apla u so e re conhecimento ao diretor e atores do filme “Central do
Brasil”, especialmente ao diretor Walter Salles Jú nior, à atriz Fernanda Montenegro e ao ator-mirim Vi ní ci us de Oli ve i ra, pelo prê mio Glo bo de Ouro e pela
indicação ao Oscar, êxitos alcançados, de forma
incontestável, em sua tra je tó ria den tro e fora do
Brasil.
Seja qual for o re sul ta do, no pró xi mo do min go,
dia 21, em Los Angeles, teremos o reconhecimento
intelectual ao valor da cultura brasileira. Mas a ver dade é que muitos povos es tarão torcendo, como
nós, brasileiros, pela conquista para o nosso País,
da mais ambicionada premiação da cinematografia
internacional.
Sr. Pre si den te, é com gran de pra zer que vol tamos a fa lar sobre “Central do Brasil”, filme do ci neasta bra si le i ro Wal ter Sal les Jú ni or. Ampla men te reconhecido e premiado no exterior, in clusive com o
Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, no dia
26 de ja ne i ro, em Los Ange les, Esta dos Uni dos.
Continuando sua trajetória de sucesso, “Central do Brasil” foi indicado para concorrer ao Oscar
de me lhor fil me es tran ge i ro e Fer nan da Mon te ne gro
ao de me lhor atriz, pelo seu de sem pe nho no mes mo
fil me. A de ci são, que cha ma a aten ção do mun do inte i ro, será no dia 21 de mar ço, no pró xi mo do min go,
em Los Ange les, nos Esta dos Uni dos.
Fer nan da não é so men te a pri me i ra atriz bra sileira a concorrer à cobiçada estatueta do Oscar,
mas a primeira latino-americana. Seu talento tão
bem co nhe ci do de to dos nós, nos pal cos, na te le visão e no ci ne ma, é par te da ex pres são do ta len to de
brasileiros reconhecidos den tro e fora do Brasil,
como Tom Jobim, Carmen Miranda, Airton Senna,
Pelé e tan tos ou tros que de mo ra ría mos a ci tar aqui.
Espe ra mos que a in di ca ção de Fer nan da Montenegro possa, além de melhorar a auto-estima de
um povo sem pre em cri se no ca mi nho de seu cres cimento, nos le var a cu i dar mais re so lu ta men te de promo ver nossa cultura, como uma cri an ça que pre ci sa
ser le va da pe las mãos até atin gir sua ma tu ri da de.
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Este é um belo testemunho so bre o mais ar rojado desempenho de Walter Sal les Júnior: “Walter
Salles Júnior é um vitorioso que, ainda jovem, de finiu seus objetivos e passou a perseguí-los com fir meza e coerência. Filho de um grande empresário,
o em ba i xa dor Mo re i ra Sal les, ele po de ria ter-se acomodado, mas decidiu procurar a sua ”lenda pes soal". O pró prio Wal ter Sal les dis se, dias atrás, que “O
Brasil é um país em que as potencialidades cos tumam ser cortadas no meio do caminho”. Não era
uma que i xa. Era uma afir ma ção de quem le vou para
as telas uma história simples e humana, um retra to
de um Brasil carente onde os valores éticos e os
exemplos humildes se re pe tem, con fir man do as ca racterísticas da alma de um povo que sabe en frentar as mais duras realidades sem perder a auto-estima, sem desistir, sem perder a alegria, sem
fugir do trabalho e da bus ca de um futuro melhor".
(1).
O Oscar, se nho res Se na dor, é o ma i or prê mio
dado pelos Estados Unidos, potência mundial, aos
me lho res da sua in dús tria ci ne ma to grá fi ca, que movimenta milhões de dólares anualmente, e a filmes
de outros países também. Ser premiado ou mesmo
in di ca do a este prê mio sig ni fi ca pu bli ci da de, lu cro e
re co nhe ci men to in ter na ci o na is para o pro du tor, di retor, equi pe téc ni ca, ato res e país de ori gem.
O filme que comove a brasileiros, italianos,
franceses, alemães e norte-americanos nos vários
países por onde é exibido, mostra uma face que é
só nossa, mas com problemas e anseios que se
pode encontrar em qual quer lugar, em qualquer
país. Ele é brasileiro em sua tra je tó ria do Rio de Jane i ro à Ba hia, Per nam bu co e Ce a rá, nas be las pa isagens, o povo, a religiosidade, mas com uma pro cura do homem pela sua identidade numa busca
que é uni ver sal, no co ti di a no que usa mos para marcar, cons tru ir nos sa his tó ria.
Mas será que a vida é bela no Bra sil do re nascimento cinematográfico? Não. O nos so cinema,
como já se disse, passa por ápices e quedas de
tempos em tem pos. O go verno Collor contribuiu
para a quase extinção e o sucateamento da nossa
produção de filmes, pouquíssimos no início dos
anos 90. Mas des de 1995, fil mes como “Car lo ta Joaquina”,“Ter ra Estran ge i ra” (tam bém do di re tor Walter Sal les), “O Quatrilho”, “O que é isso com pa nhe iro?” e “Central do Brasil”, den tre ou tros, atra em novamente o pú blico ao cinema para assistir na tela
his tó ri as de seu pró prio país".(2)
Formas de in cen ti vo fis cal, cri an do leis fe de rais de apoio à cultura, são de grande importância,
mas paliativas na formação de uma cinematografia
concreta e autosustentável. A Lei Ro aunet e a Lei
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do Audiovisual, através da isenção de uma parcela
do Impos to de Ren da de em pre sas pri va das que investissem em filmes, vi e ram tra zer uma nova chance de pro du zir cul tu ra no País ainda no iní cio des sa
década. As sucessivas cri ses que o mundo, e den tro dele o nos so País, atra ves sam, mos tram a fra gi lida de e ao mes mo tem po a fer ti li da de que há no solo
dos artistas e produtores culturais que enfrentam
inú me ras di fi cul da des e às ve zes até mes mo o desca so e a des cren ça. Mas, quan do lhes são da das as
mínimas condições de trabalho, conseguem fazer
brotar grandes árvores em simples vasos de plan tas. A falta de recursos financeiros é compensada
pela cri a ti vi da de. O ci ne ma por sua vez é du ra men te
atingido, pela possível per da da disponibilidade de
recursos financeiros, apoios, investimentos e pa trocí ni os e pela atu al alta do dó lar já que a ma i o ria dos
equipamentos e material necessários à confecção
dos filmes é importado. “É preciso taxar o filme es trangeiro”, afirma o diretor Walter Salles Júnior em
entrevista à re vis ta Época de 15 deste mês. “Sou
favorável à re ten ção de uma par te da bi lhe te ria dos
filmes estrangeiros para produzir filmes bra si le iros”(3), diz ele. É uma idéia vin da de um pro fis si o nal
mais do que nun ca res pe i ta do pela se ri e da de e profissionalismo de seu trabalho. Sendo esta ou não a
saída é preciso pensar logo em uma opção para
que não ocorra o de saquecimento da produção de
fil mes no País.
Se nhor Pre si den te,
Wal ter Sal les Jú ni or co me mo ra ao lado de Fernan da Mon te ne gro e de to dos nós, sem pre com humildade. Cada nova con quis ta é bem-vinda, mas se
não vier ain da as sim con ti nu a rão a ser me re ce do res
de atenção, valor e reconhecimento o trabalho de
“Cen tral do Bra sil” e a cul tu ra bra si le i ra.
Mu i to obri ga do.
Durante o discurso do Sr. Francelino
Pereira, o Sr. Antonio Carlos Ma galhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – V.
Exª será aten di do na for ma re gi men tal.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Pre si den te, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ma u ro Mi ran da, pela ordem.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
gostaria de deixar registrada a mi nha pre sença nes -
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ta Casa e pedir à Presidência que nos desse um
pouco mais de tempo, pois nossos gabinetes estão
instalados longe do plenário. Esforcei-me para ser
rá pi do, mas não con se gui che gar a tem po de re gistrar meu voto.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A
presença de V. Exª. constará da Ata.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
Sr. Presidente, peço a palavra, pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) –
Concedo a palavra ao Senador Carlos Bezerra, pela
ordem.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, do
mesmo modo, que ro que fi que con sig na da a mi nha
pre sen ça, com voto “sim”.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – A
Ata re gis tra rá a ma ni fes ta ção de V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra à Se na do ra Mar lu ce Pin to.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora dora.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, vem de
muito tempo minha pre ocupação com o tratamento
diferenciado existente entre as regiões brasileiras.
Sistematicamente, desde os anos 80, venho abor dando esse problema no Le gis la ti vo Fe de ral. Ao in vés de resultados, percebo que, ano após ano,
aprofundam-se as diferenças regionais existentes
em nosso País, particularmente em relação à Re gião Nor te.
Recentes estudos do IPEA – Instituto de Pes qui sa Eco nô mi ca Apli ca da – con clu em, para au mentar mi nha pre o cu pa ção, que a re to ma da dos in ves timentos em nos so País apontam exatamente no
sentido de piorar a concentração de renda em re giões já privilegiadas. Essa constatação, para de sespero dos mais pobres, irá aumentar a distância
entre os dois “Brasis”, cujo marco di visório está no
pa ra le lo 10.
De acordo com esses estudos do IPEA, dos
quase R$80 bi lhões que in ves ti do res do se tor pri vado pro gra ma ram para apli car até o ano 2000, 64,3%
foram destinados para o Sudeste, 17,6 % para o
Nordeste, 7,5% para o Norte e 1,2% para o Cen tro-Oeste. Por sua vez, dos in ves ti men tos es tran ge iros realizados em nosso País durante os anos de
1987 a 1997, 89% fo ram apli ca dos no Su des te e os
11% restantes pulverizados entre as demais regiões.
Observamos, claramente, que as decisões e
as in ten ções dos que de têm o po der eco nô mi co não
sugerem novas frentes de trabalho e re alizações.
Ao contrário, sugerem sua permanência nos locais
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onde os ní ve is de con cen tra ção eco nô mi ca já fo ram
estabelecidos.
Concluímos, pelo andar dessa carruagem, que
o ciclo de pobreza tende a permanecer e as
perspectivas de desenvolvimento se eternizam na
“esperança”.
Por essa razão hoje estou nesta tribuna para
fazer um alerta à Nação. Quero mostrar um pouco
de nossas possibilidades aos homens e mulheres
empreendedores de nosso Brasil.
Se, de um lado, essa é uma realidade difícil de
ser mudada; por outro lado, sou otimista, acredito
que haja uma luz no fim desse túnel de dificuldades.
Somos, os Estados da Região Norte, os que
mais sofremos com a falta de infra-estrutura básica
em todos os níveis. Por si só, esse problema torna
inviável, a curto prazo, a instalação de pólos
industriais arrojados e, até mesmo, o surgimento de
empresas de médio porte, carro-chefe na geração
de empregos e riquezas.
Uma van ta gem, en tre tan to, é o fato de que fo mos poupados da ganância destruidora do meio
ambiente e ti vemos preservadas férteis e extensas
áreas de terras produtivas, propícias ao plantio e à
co lhe i ta pro mis so ra.
Nossas possibilidades, na agricultura, re presentam a única mudança reconhecida como po si tiva, não só ao País, mas ao mun do in te i ro.
Ouso dizer, consciente e tranqüila, que uma
ocupação da Amazônia, racional e pro gra ma da, em
pouco tempo tornará realidade antiga aspiração de
nos tor nar mos o “Ce le i ro do Mun do”.
Quando as portas da fartura se abri ram no
Centro-Oeste em di reção ao Norte, estatísticas
apontaram Mato Grosso como o maior produtor de
soja do Brasil e Goiás aparecia como destaque na
pecuária. Hoje, Paraná e Mato Grosso ocupam o
pó dio como pro du to res de grãos e Go iás é des ta que
na produção leiteira, entre outros, ocupando o se gun do lu gar, con cor ren do com São Pa u lo.
É nítido o deslocamento da produção agrícola
das Regiões Sul/Sudeste para as áreas de cerra do
do Centro-Oeste e do Norte, onde se produz com
me nor cus to.
Estudos do Ministério da Agricultura mostram
que, enquanto no Centro-Oeste a produção média
de trigo é de 4 mil e 300 quilos por hectare, na Re gião Sul um hec ta re pro duz ape nas 1.750 qui los. O
mi lho é ou tro exem plo. No Cen tro-Oeste essa cul tura che ga a 4 mil e 28 qui lo por hec ta re, uma pro dução de mil qui los a mais do que no Su des te.
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Nosso problema reside na quantidade. Com
menos tecnologia e menos áreas plantadas, nossa
produção é menor.
E isso só acontece, volto a dizer, devido à falta
de incentivos e de investimentos nas Regiões
Centro/Norte, com prejuízos infinitamente maiores
para os Estados amazônicos. A ausência de
recursos afasta os investidores que, por motivos
óbvios, não se arriscam fora dos locais mais
adequadamente equipados.
Entretanto, o termômetro da escala com pe ti tiva já co me ça a mos trar ou tros ca mi nhos para o empre sa ri a do da produção agropastoril e hor ti fru ti granjeira. Pesquisas de órgãos federais mos tram que,
além dos ainda parcos recursos tecnológicos, as
me lho ri as do sis te ma de trans por te no Cen tro-Oeste
e no Norte, promovem um gradativo aumento da
produção nessas Regiões, gerando as divisas e os
em pre gos tão al me ja dos.
Nos dias atu a is, mes mo com uma ini bi da po lí tica de investimentos, é exemplar a produção de mi lho, ar roz e soja nos Esta dos de Ron dô nia, Ama zonas e Mato Grosso, uma prova da determinação e
garra desses povos, esquecidos nos grandes pro jetos eco nô mi cos des te País. O me lhor, Sr. Pre si dente, é que toda essa produção vai para Porto Velho
e, de lá, des ce de na vio pelo Rio Ma de i ra até Ma naus, de onde é ex por ta da para a Eu ro pa. Já a pro dução de To can tins, Pi a uí e Ma ra nhão é es co a da pela
Ferrovia Carajás até o Porto de São Luiz, e de lá
en vi a da para o Pri me i ro Mun do.
Cito es ses dois exem plos para ilus trar a vi a bi lida de do Cen tro/Nor te, o que re pre sen ta uma eco nomia calculada em torno de R$50,00/tonelada, no
trans por te em re la ção à pro du ção que em bar ca nos
por tos do Su des te.
Ima gi nem V. Exªs o re tor no que te ría mos com
in ves ti men tos ma ci ços aproveitando todo nosso po ten ci al na pro du ção agro pas to ril e hor ti fru ti gran je i ra.
E, absolutamente, não acredito que o cres cimento do Centro/Norte irá pre ju di car o Sul/Su des te.
Ao contrário, o in centivo a essas novas fronteiras
irá, isso sim, incrementar o de senvolvimento tec noló gi co do Sul, pro vo car o sur gi men to de ou tros segmentos pro dutivos para atender a uma deman da
inevitável, além de absorver a mão-de-obra ex cedente verificada nesses grandes centros. Ademais,
é preciso que, desde agora, nos preparemos para
esse fu tu ro pró xi mo e ine xo rá vel.
Vale
a
pena
registrar,
neste
meu
pronunciamento, as palavras dos Drs. Célio Floriani,
ex-Assessor do Ministério da Agricultura e Elísio
Contini, pesquisador e atual Assessor do Presidente
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da Embrapa.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) – V.
Exª me permite um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Pois não, Senador Mozarildo Cavalcanti, com muito
prazer.
O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL-RR) – Se nadora Marluce Pinto, V. Exª faz um discurso mu i to
oportuno, que, na verdade, representa não só uma
radiografia da Região Norte, mas também uma de núncia, mui to competente, sobre o descaso dos ór gãos encarregados do desenvolvimento do nosso
País em relação à imensa Região Norte. Re cen temen te, tive a opor tu ni da de de ver aqui a apre sen tação de um quadro dos investimentos do BNDES –
banco encarregado do desenvolvimento econômico
e social em relação à Região Norte –, os quais,
além de serem desproporcionais em relação aos
Estados Sul e do Sudeste, a cada ano,, estão di minu in do. De nun ci ei, des ta tri bu na, uma ação cri mi nosa contra a Suframa, órgão que vem, com pe ten temen te, in ves tin do no de sen vol vi men to da nos sa Região: o Go ver no Fe de ral a obri gou apli car 8 mi lhões
de sua própria receita em tí tu los do Te sou ro Na ci onal e ain da re ti rou mais 40 mi lhões para ou tros fins.
Na ver da de, V. Exª está fa zen do um dis cur so que –
como to dos nós da Re gião Nor te te mos fe i to – chama a atenção da Nação para essa desigualdade. É
preciso dizer que a nossa competição não é com o
Sul ou com o Sudeste. Entendo que essa situação
de desprezo da Região Norte prejudica as Regiões
do Sul e do Su des te, por que faz com que haja uma
migração permanente para os Estados ricos do Sul
e Sudeste, o que agrava a situação social, seja na
área da saúde, segurança, educação e moradia
nesses grandes Estados. Portanto, endosso as pa lavras de V. Exª e parabenizo-a pelo oportuno dis curso.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço o apar te de V. Exª, que vem com ple mentar dados que, embora sendo do co nhecimento de
to dos, pre ci sam ser re la ta dos des ta tri bu na.
Complementando o que disse V. Exª, temos,
no nos so Esta do, o exem plo do FNO, em que fal tam
re cur sos ou es tes não são apli ca dos. Até mes mo os
pequenos valores destinados aos nossos Estados,
tendo em vista as enormes exigências que são fe itas, não se transformam em empréstimos para os
pro du to res ru ra is por que es tes não têm con di ção de
satisfazer as exigências do BASA. Mas essa é uma
outra questão. Nós, daquela região, solicitamos aos
Senadores de outras regiões que nos ajudem, por -

349

ANAIS DO SENADO FEDERAL

que o Brasil é um só, e precisamos desenvolvê-lo
como um todo.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V.
Exª me permite um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Pois não, Senador Gilberto Mestrinho, concedo o
aparte, com muito prazer a V. Exª, que, por três
vezes, governou o Estado do Amazonas, o maior
Estado daquela Região.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se nadora Marluce Pinto, é uma felicidade estar aqui
neste Plenário no momento em que V. Exª fala a
respeito da nossa Região, especialmente quando o
assunto se refere ao tratamento discriminatório que
recebemos em relação às outras regiões. Lembro-me, faz muito tempo, pois venho de tempos
atrás tam bém, de quan do o Pre si den te Ge tú lio Vargas fez o célebre discurso do rio Amazonas, di zendo que a Amazônia, a par tir dali, deixaria de ser
uma simples página da História da Pátria para se
transformar num capítulo da História da civilização.
O tem po pas sou; os pro ble mas au men ta ram; o descaso continuou. E, mais, as proibições de traba lho
im pos tas aos ho mens da Ama zô nia, de ma ne i ras diver sas, atu am de modo a for çar o es va zi a men to humano na região. Isso é uma determinação que vem
de fora. Lamentavelmente – já disse aqui desta tri bu na –, a nos sa so be ra nia anda mu i to em ba i xa. Há
pou cos dias, vi mos que o Pre si den te do FMI mar cava até data para a pri va ti za ção do Ban co do Bra sil e
da Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, re fe rin do-se a um assunto da nossa economia. Outros ditam políticas
ambientais, recomendando uma série de medidas.
Agora mesmo, há um projeto, sobre o qual falarei
outro dia, que impede to tal men te qual quer atividade
na Amazônia: o tal projeto dos corredores eco ló gicos. Há pouco se falava até em concessão de emprés ti mo para o Mi nis té rio, com o pa ga men to de diárias fantásticas e ajudas de custo para os exe cu tores, com o intuito de granjear a simpatia dessa co munidade, pro me ten do a ter ce i ri za ção e a con vo cação das ONGs para trabalharem nesse projeto. E,
com isso, se esses corredores forem implantados,
nada mais será fe i to na Ama zô nia.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Exatamente.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Efetivamente, essas proibições têm que acabar. O ho mem da Amazônia tem sido sacrificado. Não só no
meu Estado – V. Exª sabe que conheço bem os
Estados de Roraima, Pará e Acre. Conheço to dos
os rios do Acre, os quais per cor ri de ca noa. Co nheço os se rin ga is qua se to dos, e sei como é a vida ali.
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De maneira que é preciso estarmos atentos para
que haja uma mu dan ça. Não sou con tra os que defen dem um am bi en te puro. To dos nós, quan do acordamos, sentimos o am biente e queremos que seja
puro. Mas isso não pode ser fe i to às cus tas so mente da Amazônia. To dos festejam quando se fa bricam mi lhões de car ros, que são os gran des po lu i dores atmosféricos. Os Estados brigam para montar
fábricas de automóveis e ninguém é contra. Isso é
que polui. Mas há pres são. Há ci da des sem es go to,
sem água, na mi sé ria. A po bre za tam bém po lui. Isso
tudo re pre sen ta o meio am bi en te, em que o re cur so
na tu ral mais im por tan te é o ser hu ma no. E esse ser
humano tem que ser defendido, e é o que defendo.
A minha visão é antropocêntrica. A terra sem o ho mem não vale nada, não serve para nada. A aten ção tem que ser dada ao homem, e ao homem da
Amazônia es pe ci al men te, tão bem de fen di do por V.
Exª dessa tribuna. Parabéns, Senadora Marluce
Pinto.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Muito obrigada, Senador Gilberto Mestrinho. Te nho
cer te za de que a sua voz so ma da às dos ou tros Senadores da nossa Região e também às dos nossos
nobres colegas, conseguirão mudar o perfil da Re gião Amazônica. V. Exª se referiu ao fato de que
Getúlio Vargas, ex-Presidente de tantos anos pas sa dos, fa lou que a Ama zô nia não ia ser ape nas uma
pá gi na e, sim, um ca pí tu lo da nos sa His tó ria. Tal vez
ele nun ca jul gas se que re al men te se tor na ria um capítulo – como estamos acompanhando hoje em dia
–, mas no sentido da ambição de povos es tran ge iros. Infelizmente, até agora, nós, brasileiros, ainda
não fi ze mos um tra ba lho su fi ci en te men te com pe tente para que uma região tão rica fosse bem ex plo rada e desenvolvida com ordenamento, para que se
aca bas se com essa mi sé ria e a fome que está ins talada em todos os Estados brasileiros. Não apenas
nos Estados subdesenvolvidos como os da nossa
Re gião, mas tam bém nos Esta dos su per de sen vol vidos, há muita gente desempregada, passando
fome, sofrendo a humilhação de estar sempre pe din do algo para ali men tar os seus fi lhos.
O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – V. Exª me
con ce de um apar te, Se na do ra Mar lu ce Pin to?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Com muito prazer, concedo o aparte ao nobre Se nador Luiz Estevão. Tenho sentido que V. Exª tem
tido uma preocupação muito grande com a nossa
região.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Sena do ra
Marluce Pinto, agradeço a oportunidade que me
concede de, mais uma vez, com muita felicidade,
aparteá-la. V. Exª trata de um tema co mum à Ama -
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zônia e ao Centro-Oeste, que é a questão da de sigualdade de tratamento que recebem dos diversos
órgãos, inviabilizando muitas vezes o seu próprio
de sen vol vi men to. Lem bro a V. Exª, Se na do ra Mar luce Pinto, que o Brasil começou desigual, mas não
por desejo de alguém. Começou desigual pela cir cunstância de que a ocupação do litoral era mui to
mais fácil, di ante da inexistência de uma infra-estrutura e das imensas dificuldades lo gísticas
de ocu pa ção do Cen tro-Oeste e da Re gião Ama zôni ca. Mas es sas con di ções que im pu se ram a ocu pação apenas li to râ nea do nos so País de sa pa re ce ram
há mu i to. E não é pos sí vel, não é jus to que o Bra sil
continue tratando de maneira desigual regiões tão
im por tan tes do nos so País. Aliás, é pre ci so lem brar
que, na dé ca da de 50, quan do se de ci diu pela constru ção de Bra sí lia, um dos ob je ti vos da fun da ção da
nova capital era justamente o da interiorização do
desenvolvimento brasileiro. Uma decisão política,
mas muito mais do que isso: uma de ci são eco nô mica e social. Quem dera que a maior parte das na ções do Planeta pudesse dispor de condições de
de sen vol vi men to pro pi ci a das pelo ter ri tó rio ama zô nico e pelas terras do Centro-Oeste! Por isso, com
muita alegria, tenho a oportunidade de aparteá-la e
parabenizá-la pela oportunidade do seu discurso.
Efetivamente, temos que, aqui, no Senado, acabar
com essas desigualdades, acabar com a ma nu tenção de de ter mi na dos pri vi lé gi os, porque o que es tamos pro du zin do, em nos so País, é a pe re ni za ção de
uma de si gual da de. E esse não pode ser o pro pó si to
de qualquer brasileiro, de qualquer legislador. Va mos unir esforços no sentido de que a Amazônia,
junto ao Centro-Oeste – e tenho certeza de que
também ao Sul, ao Sudeste e ao Nor des te –, pos sa
re sol ver as suas di fi cul da des a fim de que, fi nal mente, possamos superar os desequilíbrios brasileiros.
Mu i to obri ga do.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço, mais uma vez, o aparte de V. Exª. E,
como disse anteriormente, somando sua voz às
vozes dos representantes das Regiões Norte e
Centro-Oeste e de todos os Srs. Senadores, tenho
certeza de que, dos 27 Estados brasileiros, vai-se
falar uma única voz; vai-se falar igualmente para
salvar uma grande parte do território brasileiro: a
Região Amazônica.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) –
Permite-me V. Exª um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Antes de continuar o meu discurso, concedo-lhe o
aparte,
nobre
Senador
Carlos
Patrocínio.

350

Posteriormente, terei o máximo prazer em ouvir o
Senador Casildo Maldaner.
Passo a ouvir V. Exª, Senador Carlos
Patrocínio, representante de um Estado que está
precisando de investimentos para desenvolver o seu
potencial, um Estado muito próspero, o do
Tocantins.
O Sr. Carlos Pa trocínio (PFL – TO) – Nobre
Senadora Marluce Pinto, agradeço imensamente a
generosidade de V. Exª ao me conceder este apar te. Inicialmente, gostaria de dizer que estou mu i to
satisfeito e muito esperançoso com a Bancada da
Amazônia nesta Casa. Ultimamente, tenho ouvido
os mais fer vo ro sos dis cur sos em defesa da Ama zônia. V. Exª faz um discurso muito oportuno neste
exa to mo men to em que te mos que de fen der as poten ci a li da des da nossa Re gião. Há pou cos mi nu tos,
che guei de uma au diên cia com o Mi nis tro Cel so Lafer e vários outros Ministros, ainda hoje, seguirão
para Manaus onde participarão de uma nova re união com os Governadores de todo o Brasil. Este,
por tan to, é o mo men to opor tu no para tra tar mos desse as sun to. Eu es ta va con ver san do com S. Exª exatamente so bre a ques tão da Ama zô nia, so bre os investimentos que deverão ser feitos na Amazônia
para que este pedaço querido e grandioso do País
possa colaborar efetivamente com a retomada do
desenvolvimento econômico. É possível tran qüi lamente fazer o que V. Exª está preconizando. Nem
mes mo há ne ces si da de de des ma ta men to da hi léia.
Este Se na do le vou a cabo uma Co mis são de Inquérito que acabou por concluir que não existem mais
do que 7% de desmatamento em todos os Estados
que compreendem a Ama zô nia. Ain da on tem, o nobre ex-Governador, e hoje nosso Colega, Senador
Gilberto Mestrinho disse que, em seu Estado, não
há mais que 2% de des ma ta men to. Por tan to, é possível aproveitar aqueles cerrados e fazer o ma nejo
racional da Floresta Ama zônica, a fim de se pagar
essa imen sa dí vi da que o Bra sil vem con tra in do por
meio de uma po lí ti ca que não sei se está sen do mui to bem con du zi da. Com a nos sa Re gião, é pos sí vel
sal var o País. Se cons tru ir mos e con clu ir mos obras
faraônicas, gi gantescas, certamente elas serão re petidas, em qualquer parte do mundo, com grande
avanço científico e tecnológico. Mas ninguém vai
construir mais uma Floresta Amazônica. Portanto, o
desenvolvimento daquela Região pode ser al cançado por meio do seu ma nejo ou manu se io sus ten ta do. Se so men te as ár vo res que já es tão prestes a pe re cer – é cla ro que todo ser vivo tem uma
du ra ção li mitada – fos sem explo ra das raci o nal mente, po der-se-ia pagar essa dí vi da ou parte da
dívida que o Bra sil vem con tra in do. Qu e ro re i te rar,
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mais uma vez, a mi nha sa tis fa ção com os pro nun cia men tos que te nho ou vi do nes ta Casa a res pe i to da
nossa Ama zônia. O Estado do Tocantins, como V.
Exª disse, necessita de investimentos, o que, com
certeza, proporcionará um re tor no mu i to im por tan te,
como o que já estamos apresentando à Na ção, oferecendo dois caudalosos rios para que sejam su pera das as di fi cul da des exis ten tes, so bre tu do, no campo ener gé ti co. Este ja V. Exª cer ta de que re ce be rá o
apoio deste seu Colega no que diz respeito à im plantação da Comissão Permanente da Amazônia
nes ta Casa. Pa ra béns, Se na do ra Mar lu ce Pin to!
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço o aparte de V. Exª. Se eu já estava
convicta e bastante otimista no sentido de que
vamos conseguir, por meio de um trabalho
permanente nesta Casa, o desenvolvimento
daquela Região, agora fico ainda mais satisfeita por
saber que posso contar com o apoio de V. Exª para
a instalação da Comissão da Amazônia.
Quero aproveitar a oportunidade para solicitar
a colaboração de todos os Colegas desta Casa. Sei
que há uma dificuldade, por causa do horário, de
realizarmos as reuniões nas Comissões, mas não
vamos
desperdiçar
essa
oportunidade
tão
importante que teremos neste momento de
implantar a Comissão, porque realmente a
Amazônia diz respeito a todos nós. É a única
Região onde ainda há bastante terra não ocupada
pelo homem; o número de habitantes ali é muito
reduzido. Na continuação do meu discurso, vou falar
sobre a ocupação do ser humano por quilômetro
quadrado na nossa Região.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) – V. Exª
me concede um aparte?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Concedo a palavra a V. Exª.
O Sr. Casildo Maldaner (PMDB – SC) –
Senadora Marluce Pinto, gostaria de cumprimentá-la
por essa luta pela interiorização do desenvolvimento
do Brasil, no caso da Amazônia. É bom frisar que,
quando se fala em Amazônia, muitas vezes,
algumas pessoas fazem uma associação somente
com o Estado do Amazonas, o que não é verdade.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Não. Trata-se da Região.
O Sr. Casildo Mal da ner (PMDB – SC) – Tra ta-se da grande Região que compreende o Norte e
o Cen tro-Oeste bra si le i ros. Vá ri os Esta dos do Bra sil
compreendem a Amazônia Legal. No momento em
que, na tribuna, V. Exª defende essa interiorização,
quero associar-me a esse movimento, embora sen do do Sul do Bra sil, por que pre go essa tese des de a
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campanha rumo ao Senado. Penso que essa tese
da interiorização vale, inclusive num sentido ma cro,
como um projeto para o Brasil. Com a criação da
Capital no Pla nal to Cen tral do Bra sil, como dis se há
pouco o Se nador Luiz Estevão, houve instrumentos
para que isso acontecesse. Mas, nesse sentido,
pre ci sa mos avan çar, Se na do ra. É pre ci so fa zer com
que essa ocu pa ção ge o grá fi ca no Bra sil seja eqüi tativa, para que se evite o acúmulo de pessoas nas
grandes me trópoles. Sem pre prego que, nas gran des me tró po les, en fren ta mos três pro ble mas cru ci ais: o saneamento básico, a se gu ran ça e a mo ra dia.
Se descentralizarmos o desenvolvimento no Brasil,
es ta re mos aju dan do a so lu ci o nar tam bém os pro blemas das grandes me trópoles, por que o custo para
se manter uma pessoa nos lugares me nores, nas
pequenas comunidades, é bem me nor que o gasto
na infra-estrutura das grandes me trópoles. Se na dora, penso que essa pregação vale não só nessa
questão macro. O Governo poderia usar a in te ri o rização do desenvolvimento nos demais Estados do
Bra sil, in clu si ve no meu Esta do, que é San ta Ca ta rina. Por que não in te ri o ri zar? Por que não usar o instrumento de que o Governo dispõe, que é o
BNDES? Por que não em pre gar, por meio do Ban co
do Brasil, essa tese nas comunidades me nores? É
pre ci so dar in cen ti vos não às me tró po les. Va mos interiorizar e, com isso, le var para o in te ri or o em prego, a sa úde, a edu cação e o lazer. Assim, es ta remos ocupando eqüitativamente o Brasil como um
todo. Essa é uma das melhores saídas para este
País. Por isso, associo-me ao pronunciamento de V.
Exª, que trata de questão tão fundamental para o
Brasil.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agradeço a V. Exª e fico muito satisfeita por se tra tar de um representante do Sul do nosso País. Te nho a certeza de que os demais Colegas do Sul e
do Sudeste te rão a mesma visão de V. Exª e tam bém cooperarão para o desenvolvimento dessas
Regiões.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – V. Exª me
con ce de um apar te?
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Con ce do o apar te a V. Exª.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – No bre Sena do ra Mar lu ce Pin to, que ro sa u dá-la pela opor tu nidade, pela profundidade e pela inteligência do dis curso que V. Exª faz no Senado da República. Eu
não teria nada a acrescentar a tudo que V. Exª diz
hoje, como disse anteriormente o Senador Gilberto
Mestrinho, mas habitamos o mesmo vale, sentimos
pul sar as mes mas ve i as dos ca u da is ama zô ni cos na
nos sa cons ciên cia e na nos sa res pon sa bi li da de com
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o futuro da Região e mor re mos no mes mo es tuá rio.
Apesar da diversidade das terras altas e das nas centes, como ocorre no meu Estado de Rondônia,
não há dúvidas de que o nosso destino e a nos sa
história são comuns. A nossa cultura in dígena tam bém nos une e faz de to dos nós que ha bi ta mos essas re giões um por ta-voz dos re cla mos dos con fins,
onde o Brasil esteve sempre distante e de costas,
desprezando uma re gião que abran ge mais de 60%
deste imenso território nacional. O que se observa,
contudo, e já foi dito aqui, é que a Amazônia não
está nes se es tá gio por aca so ou pela fal ta de von tade de crescimento do povo e das populações que
nela ha bi tam, mas, so bre tu do, por que há uma po lí tica de iso la men to, uma po lí ti ca de li be ra da, uma po líti ca que quer de i xar tal vez para as ge ra ções fu tu ras,
ou até para as potências estrangeiras, a riqueza, a
área da nossa região. E por que não dizer? Talvez,
como se vê constantemente, uma preocupação de
que a Amazônia não per ten ce aos bra si le i ros, mas,
sim, ao universo. Uma reserva da humanidade,
como tan tas ve zes se fala. E cada vez que se re pete, essa idéia ga nha cor po. Já se ten tou in clu si ve invocar a soberania das nações indígenas na região
em de tri men to da so be ra nia na ci o nal e da so be ra nia
nos sa, que vi ve mos lá. Hoje, a Ama zô nia tem 20 milhões de habitantes, felizmente. Em 1970, quando
che guei em Ron dô nia, não ha via mais do que 70 mil
almas. Hoje são em tor no de 2 mi lhões de ha bi tantes. Ocupamos, devastamos a floresta – é verda de
– , em par te, mas só a Ama zô nia, so bre tu do quan do
a ter ra é fér til, quan do se pres ta para a agri cul tu ra, e
isso é uma experiência vitoriosa. A colonização no
Estado de Rondônia, hoje, em termos de des ma tamento, atinge em torno de 17% do território. É algo
que nos assusta pela velocidade dessa ocupação.
Mas a colocação que se faz é a de que recebemos
milhares e milhares de brasileiros vindos de todos
os recantos, desesperados, sem em pregos, as pa nelas vazias, a barriga fa minta, filhos nos braços e
esperança no coração. Essa gen te vi nha com o desejo de ocu par um pe da ço do solo bra si le i ro e que,
muitas vezes, se lhe negava, a teor de reservas
ecológicas, florestais e indígenas. Te nho pro fundo
respeito pelos índios, mas é preciso di mensionar
melhor essa relação entre o homem, o índio e ex tensão territorial. É preciso que se tenha uma po lí tica indigenista – até porque não há –, pois não se
pode preservar os índios na pré-história in de fi ni damente, sob pena de sucumbência. Temos um pro ces so de acul tu ra ção, le van do o ín dio de sua con dição cultural, preservando os seus valores culturais,
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mas fazendo-o integrar o ecú meno nacional, sob
pena de desaparecimento. Hoje, quem percorre os
pa í ses da Amé ri ca La ti na vê que exis te uma po pu lação in dí ge na ex pres si va em cada país, por que lá os
ín di os ti ve ram um processo civilizatório e ocupa ram
um espaço. Toda civilização superior tende, ne cessa ri a men te, a des tru ir a ci vi li za ção que está num está gio di fe ren te – não vou di zer in fe ri or, mas num estágio tecnológico diferente etc. Então, não há como
preservar, simplesmente deixar que morram nos
seus territórios. É preciso um projeto de acul tu ramento de nossos índios. Há uma política equi vo cada na Funai e os organismos internacionais assim
também agem porque querem que essas reservas
biológicas do gênero humano aí per ma ne çam – talvez para ex pe riên cia, para es tu do. Na ver da de, não
é isso, o que querem re al men te são nos sos ter ri tó rios in tac tos, os nos sos ter ri tó ri os dis po ní ve is na sua
originalidade do gênesis. Quando começo a falar,
vou perdendo o conteúdo do discurso de V. Exª.
Mas, de tudo isso, quero dizer das diferenças da
nos sa re gião, do des ti no co mum, da cul tu ra co mum
e sobretudo dessas mesmas ve i as dos ca u da is que
ilu mi nam a nos sa ima gi na ção, os nos sos so nhos e a
nos sa pers pec ti va de fu tu ro. Por isso, a pro pos ta de
V. Exª é impor tan te e temos que tra balhá-la. Há
pou cos dias, no Se na do, o Se na dor Jef fer son Péres denun ci a va o desvio de recur sos. Hoje, mais
de R$60 mi lhões da Su fra ma es tão sen do de vol vidos, inclusive R$40 mi lhões da sua ar re ca da ção,
na Zona Fran ca de Ma na us, para o Te sou ro Na cional, a título de aqui sição de tí tu los da dí vi da brasi le i ra. Ora, isso é um cri me con tra a nossa re gião. É neces sá ria a união de to dos nós, da Co mis são da Ama zônia e tudo mais que pu der mos
fa zer. Na se mana que vem, fa remos uma reu nião
de emer gên cia, da Ban ca da da Ama zô nia no Se nado, e nos des lo ca re mos aos ór gãos res pon sá ve is e
competentes para reivindicar que ao menos parte
do que se ar re ca da na Ama zô nia fi que para a Amazô nia, para nos sa po pu la ção, para nos sa gen te que
está passando dificuldade di ante de tantos óbices
ao desenvolvimento daquela imensa região. Por
isso, está de pa ra béns V. Exª. Ain da vou fa lar, já falei no passado, mas voltarei a falar sobre esses te mas que hoje re ce bo o es có lio de V. Exª, com mu i to
primor, com muita sabedoria e com muita pro fun dida de, vol to a re pe tir. Mu i to obri ga do pelo apar te.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Agra de ço a V. Ex ª o apar te. Qu e ro di zer-lhe que realmente até os questionamentos que são feitos no
es tran ge i ro so bre nos sos ín di os vi sam uni ca men te a
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preservação e a falta de desenvolvimento da Ama zô nia.
No nosso Estado, nos idos de 1991,
demarcaram uma área enorme, uma das mais ricas
da Região em minérios nobres, para os Ianomâmis.
E até hoje nada foi feito por esses índios.
Já falei várias vezes desta tribuna: se não
existisse em Surucucu, que é a região onde está
instalado, o pelotão de fronteira com a Venezuela e
pegando parte da Guiana, não sei se aquela co munidade indígena ainda teria so brevivido, por que os
recursos que chegam lá não são os destinados aos
ín di os. O que eles re ce bem para se ali men tar é através do Exér ci to e da Ae ro náu ti ca, que têm ali ins talado o pelotão de fronteiras. Já estive lá várias ve zes – não estou contando novelas –, é o que vejo.
As esposas daqueles militares se preocupam até
com as índias que estão gestantes, le vando roupa,
co ber tor e a ali men tos para o pe que no ín dio.
Ago ra que rem de mar car mais um mi lhão e seiscentos mil hectares de terra em Raposo Serra do
Sol, no Estado de Roraima. Encravado naquela re gião exis tem qua tro mu ni cí pi os, com es co la, in clu sive de Segundo Grau, tendo índios como vice-prefeitos, vereadores, diretores de colégios, pro fessores, motoristas e até funcionários públicos da
União, porque passaram os funcionários dos
ex-territórios para a União e, quando não, re ce bendo atra vés de co o pe ra ti vas.
Não havia necessidade de a demarcação ser
con tí nua, como saiu na Por ta ria. Que seja de mar cado, sim! Eles precisam ter as suas terras definidas,
em bo ra não se jam eles os pro pri e tá ri os na hora que
demarcaram, porque eles têm, de acordo com a
nossa Cons tituição, ape nas o uso da terra. Esta é
outra fantasia pro palada pelas ONGs para enganar
os índios: fa lar-lhes que as terras são suas. Sa bemos que eles têm ape nas o di re i to de uso da ter ra.
E que ro di zer mais: es tou fa lan do des ta tri bu na
convicta de que os Tuxauas e as outras co mu ni dades não desejam que a demarcação seja contínua.
Eles exigem a demarcação – como nós políticos a
exigimos e como a exigem os não-índios que tam bém po vo am aque la re gião –, mas uma de mar ca ção
que lhes dê direito ao uso da terra e também para
os proprietários cujos avós viveram ali, como com pro vam do cu men tos de mais de cem anos.
Ainda ontem acompanhamos o presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima e
mais quatro deputados em audiência com o Ministro
Renan Calheiros, que nos atendeu na Liderança do
PMDB. Eles trouxeram documentos oficiais da
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época em que o Estado de Roraima ainda pertencia
ao Estado do Amazonas comprovando que ali já
viviam
agricultores,
que
ajudaram
no
desenvolvimento
do
Estado,
inclusive
na
alimentação de índios.
Muito grata pelo aparte.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Apenas
gos ta ria, mais uma vez, de di zer a V. Exª que es ses
testemunhos enriquecem este Senado. Passando
pela região, pude ver, rapidamente, isso que está
acontecendo. V. Exª, que lá vive e fez um traba lho
de grande al cance social, sabe, mais do que nin guém, da vida daquela gente e, também por isso,
sabe que o nosso índio-prefeito vai sobreviver, as sim como vão sobreviver todos aqueles que estão
hoje criando uma sociedade in tegrada no ecúmeno
bra si le i ro. Pa ra béns a V. Exª.
A SRA. MARLUCE PINTO (PMDB – RR) –
Obri ga da, Se na dor.
Con ti nuo, Sr. Pre si den te.
Vale a pena registrar, neste meu pro nun ci amento, as palavras do Dr. Célio Floriani,
ex-assessor do Ministério da Agricultura, e do Dr.
Elí seo Con ti ni, pes qui sa dor e as ses sor do Pre si dente da Embra pa.
O primeiro foi taxativo ao afirmar que “a pro dução está mu dan do por que é mais lu cra ti vo. Ma ra nhão,
Piauí, Rondônia, Goiás e Mato Grosso estão se tor nando grandes produtores de grãos, principalmente
de soja, mi lho e tri go, des ti na dos à ex por ta ção”.
O segundo complementa: “Vários fatores con tribuem para essa mudança: são terras mais ba ratas, clima definido e alta produtividade. Essa nova
fron te i ra agrí co la está le van do para as re giões Centro e Nor te a agro in dús tria e a in dús tria de in su mos
agrícolas. A pro du ção em es ca la de mi lho fará com
que também a suinocultura e a avicultura se des loquem para lá”.
Roraima, particularmente, possui to das essas
qualidades e muito mais. Nossa posição geográfica
é es tra té gi ca. Di vi di mos fron te i ras com a Ve ne zu e la,
o co nhe ci do Cor re dor Ca ri be nho, e com a Re pú bli ca
da Gu i a na.
Nosso excedente de produção está a alguns
me tros dos ve ne zu e la nos, con su mi do res ga ran ti dos,
com alto poder de troca, uma vez que são pro du tores e exportadores de ferro, aço e ci men to, além do
petróleo e seus derivados, tudo isso a preços al tamen te com pe ti ti vos.
Na realidade, Roraima e a maioria dos Esta dos do Norte vi vem um os tra cis mo im pos to con tra a
von ta de de nos sa gen te. Ter ras, co ra gem e de ter mina ção te mos de so bra. Fal tam os in cen ti vos e os inves ti men tos cer tos.
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Temos tudo o que almejam quaisquer
empreendedores,
quaisquer
investidores.
Possuímos terras férteis, baratas, fartos mananciais
de águas, um clima favorável doze meses por ano,
com temperatura variando entre 23 e 31 graus, e
ocorrências regulares de chuvas.
O Norte representa 14% do território nacional,
sendo que Roraima contribui com 2,7%, com seus
230.140 quilômetros quadrados. Roraima é o
décimo-primeiro Estado entre as unidades da
Federação e sua grandeza territorial é pouco inferior
à de São Paulo, superior à do Paraná e superior à
da maioria dos países europeus.
Nossas fronteiras internacionais somam 954
quilômetros lineares com a Venezuela e outros 958
com a Guiana. Limitamo-nos com o Estado do
Amazonas ao sul e a oeste, e com o Pará ao leste.
Com tudo isso, somos pouco mais de 350 mil
habitantes, a maioria concentrada em Boa Vista, a
capital, que abriga mais de 200 mil pessoas.
Os Estados do Norte, reunidos, representam
um imenso vazio demográfico, com menos de dois
habitantes, em média, por quilômetro quadrado, à
espera de investimento, de mão-de-obra e de
quantos enxerguem o futuro. Estamos cercados por
uma flora exuberante, pisando em solo riquíssimo,
mas, na verdade, sobrevivendo a dificuldades e
carências há muito já esquecidas pelo Brasil rico.
O “Portal do Progresso”, aberto nos anos 70
em direção ao norte, continua aberto. O
não-investir,
o
não-implantar
projetos
que
interiorizem o desenvolvimento e insistir na
não-elaboração de programas que terminem com
essa injusta desigualdade entre irmãos poderá levar
nosso País à estagnação. Muitos milhões de
hectares de terra estão vazios, esperando a mão
humana para deles tirar e gerar riquezas.
Dois
passos
de
gigante,
precisamos
reconhecer, já deu o Presidente Fernando Henrique
Cardoso. O primeiro, ao promover os meios e os
recursos para o asfaltamento da BR-174, no trecho
que faltava para ligar o Estado do Amazonas à
cidade-porto de Caracaraí, em meu Estado. O
segundo, a assinatura de acordo com o
ex-Presidente Rafael Caldera, da Venezuela, para a
importação de energia elétrica do complexo de Guri.
A linha de transmissão, em pleno andamento, em
breve irá abastecer a capital Boa Vista, parte do
interior e, talvez, no futuro, outras regiões.
Dois pontos quero ressaltar nessas duas
conquistas:
1) a atuação do ex-governador Ottomar Pinto,
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que asfaltou, com recursos próprios do Estado, os
trechos da BR – 174, que vão desde a divisa de
Roraima com a Venezuela, no marco BV-8, até
Boavista, e mais 80km até a cidade-porto de
Caracaraí; e
2) a aprovação de emendas de minha autoria
ao Orçamento Geral da União dos primeiros R$12
milhões para a consolidação da linha de
transmissão de Guri.
Sr. Pre si den te e meus no bres co le gas, essa é
a nossa re a li da de. Uma re a li da de que avil ta a consciência nacional. Avilta, por que lá está a ter ra, li vre,
à es pe ra do grão que ger mi na e do ho mem que semeia. Lá estão as pos sibilidades. Lá está o vazio
humano que excede noutras regiões. Aguardamos
ape nas a von ta de po lí ti ca e um pla no de de sen vol vimen to ra ci o nal que alie pro gres so com pre ser va ção,
para que promovamos a con quista daquela região
continental. Estamos de braços abertos esperando
os empresários, os industriais, os fazendeiros, en fim, todos os trabalhadores do sul, do leste e do
oeste; todos que acreditam no futuro e queiram, da
terra, re ti rar e dis tri bu ir ri que zas ja ma is vis tas nes te
País.
Te nho cer te za, numa aná li se com os olhos voltados para o futuro, que os recursos necessários
hoje para esse empreendimento amanhã serão in sig ni fi can tes di an te do re tor no que be ne fi ci a rá a Nação in te i ra.
Neste caso, vale dizer que “esperar não é sa ber”.
Con to com to dos os Se na do res des ta Casa.
Mu i to obri ga da, Sr. Pre si den te, pela to le rân cia,
por que sei que ul tra pas sei o ho rá rio.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, nobres colegas, a Orga ni zação Mundial de Sa úde – OMS – vem intensificando
a luta contra o tabagismo. Segundo as suas pro jeções di vul ga das no ano pas sa do, o ta ba co será responsável pela morte de 10 milhões de pessoas em
cada ano a par tir de 2020, qua se três ve zes a ci fra
atual. O número de fumantes aumentará de cerca
de 1,1 bi lhão para 1,6 bi lhão, a ma i or par te nos pa íses em de sen vol vi men to.
Observa-se, portanto, que a indústria do fumo
vem ba ten do su ces si vos re cor des de pro du ção e de
lu cros, pois nun ca fo ram con su mi dos tan tos ci gar ros
em todo o mun do como nos dias cor ren tes. Estan do
suficientemente pro vados os malefícios con se qüentes do há bi to de fu mar, cres cem em igual pro por ção
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o número de vítimas do tabagismo, conforme vêm
constatando as autoridades sanitárias brasileiras e
estrangeiras.
Segundo o Instituto Nacional do Câncer,
104.200 pessoas morrerão de câncer este ano no
Brasil. Destes, 30% são vítimas di retas do cigarro.
Os nú me ros do INC apre sen tam um qua dro de so lador: hoje, temos um contingente 23% maior de fu man tes do que há 20 anos.
Outro dado não menos desanimador mostra
que, ao mesmo tempo em que o Governo alerta
para os perigos provocados pelo fumo, cresce as sustadoramente o número de fumantes acometidos
principalmente de doenças pulmonares e do co ração, que pro cu ram com mais fre qüên cia os ser vi ços
ofi ci a is de sa ú de.
O que nem sempre se faz é a relação cus to-benefício da so bre vi vên cia e êxi to da in dús tria do
ta ba co, que re co lhe ao Te sou ro o mon tan te de tri butos de vi dos, con fron ta da com a des pe sa, mu i tas vezes superior, que acarreta para a sociedade, sa bida men te gas tan do cada vez mais os seus es cas sos
re cur sos no tra ta men to de um nú me ro cada vez mai or de fu man tes.
A questão, por sinal, foi objeto de oportuna e
densa reportagem da Folha de S.Pa u lo, de monstrativa de que, para cada R$1,00 depositado pelas
indústrias nos cofres públicos, o Governo gasta
R$1,50 com o aten di men to de pes so as com pro blemas de saúde, derivados do uso de cigarros. Esse
comparativo, segundo a Organização Mundial da
Sa ú de, é qua se igual ao de pa í ses como os Esta dos
Unidos e a Bélgica, nos quais a proporção é de 1
dólar arrecadado para um gasto de US$1,30 e
US$1,60, res pec ti va men te.
Em tra balho pi o ne i ro, a Fo lha de S.Pa u lo, em
conjunto com pesquisadores do Instituto Nacional
do Câncer, chegou à estimativa dos números que
corresponderiam aos gas tos com os ma les do fumo
pelos Ministérios da Saúde e da Previdência. O re sul ta do é ne ga ti vo para os co fres pú bli cos, uma vez
que, com uma despesa de R$3,43 bilhões, no ano
de 1998, o Governo arrecadou R$2,18 bilhões de
tributos dos fabricantes. Muito aquém, portanto, do
que a sa ú de gas tou com as do en ças des se se tor.
Nos Estados Uni dos, gas ta-se algo em tor no
de US$50 bi lhões, anu al men te, ape nas no tra tamen to de do en ças de ri va das do con su mo do ta baco, para uma ar recadação de cerca de US$26 bi lhões.
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Felizmente,
alguma
reação
tem
sido
deflagrada no sentido de responsabilizar a indústria
pelos malefícios do cigarro. Ainda naquele país,
desde 1954 começaram a tramitar ações
indenizatórias na Justiça contra os fabricantes.
Graças
à
atuação
do
movimento
antitabagista, no ano passado foi deferida a maior
indenização da história americana, permitindo que
50 estados, mediante acordo judicial, venham a
receber US$246 bilhões de indenização no
próximo quarto de século.
Em sua defesa, os fabricantes de cigarros,
reunidos na Associação Brasileira da Indústria do
Fumo – Abifumo, comumente sustentam não ter
qualquer responsabilidade sobre eventuais doenças
desenvolvidas em fumantes, por não se haver
estabelecido uma relação de causa e efeito entre as
doenças e o consumo de cigarro.
Para a indústria, o ta baco, quando muito, po deria ser considerado como um fator a mais de ris co, ao lado de determinantes genéticas, hábitos de
alimentação, hi pertensão, peso acima da média,
ida de e vida se den tá ria. Por tan to, mes mo que o fumante tenha maior pro babilidade de contrair certa
doença, di fi cil men te se poderá apon tá-la como de riva da do uso do ci gar ro.
Defendendo-se tam bém da acu sa ção de uti lizar propa gan da enga no sa, argu men tam, em con trá rio, ser de sen so co mum que o ci gar ro pode cau sar pro blemas de sa ú de, não ha vendo, por tan to,
qual quer ili citude no fato de di vul gar a ima gem
des ses pro du tos, con forme a garantia cons ti tu ci onal.
Por isso, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na dores, esse posicionamento não surpreende e mui to
me nos con ven ce. Apro ve i to e res sal to a ini ci a ti va do
Governo Fe de ral, que, so man do-se às ações in di vidu a is, por in ter mé dio do Mi nis té rio da Jus ti ça, ela bora ação indenizatória contra a indústria do tabaco,
em va lor es ti ma do en tre R$40 e R$50 bi lhões, afi nal
convencido de que vem gastando mais com o tra tamen to das do en ças pro vo ca das pelo ci gar ro do que
os valores que efetivamente dela arrecada a título
de im pos tos.
Ao mes mo tem po, a Asso ci a ção em De fe sa da
Saúde do Fumante (Adesf), em ação indenizatória
coletiva, recorre à Justiça, em nome de fumantes e
ex-fumantes do Esta do de São Pa u lo, con tra os fabri can tes de ci gar ros. Pela in ver são do ônus da prova, a in dús tria deve pro var que o uso do ci gar ro não
causa dependência e que não é responsável pela
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propaganda en ga no sa, na re a li da de in du to ra de novos vi ci a dos.
A Associação, além disso, está representando,
perante a Justiça, duas vítimas de câncer que
pretendem indenização da indústria, ocupando-se
também de estudar outros 120 casos de pessoas
que atribuem as enfermidades ao vício do fumo,
com o mesmo fim de obter a devida reparação para
os males de que padecem.
De igual forma, outros governos estaduais
aprestam-se a ingressar no Judiciário contra as
nove companhias de cigarros que atuam no Brasil,
cobrando indenização das despesas do setor
público com a assistência de doentes vitimados
pelo tabagismo.
Exemplo disso: o Governo do Estado do
Espírito Santo promove pesquisa a cargo de seu
Instituto de Administração Hospitalar e Ciências da
Saúde, destinada a apurar os prejuízos causados
pelos cigarros consumidos por 30% da população,
para justificar o pleito indenizatório, até agora
estimado em US$1 bilhão.
Conclusivamente, observo que a balança da
Justiça pende em favor dos que se viram
sacrificados pelo hábito de fumar, reprovando, no
Brasil e no exterior, a atuação da indústria do
tabaco contrária ao interesse público ampla mente
considerado.
Irá prosperar no acertado caminho, portanto, a
atuação governamental no sentido de recuperar as
receitas públicas canalizadas para o atendimento
médico dos usuários de cigarro, assim como as
ações individuais e coletivas que objetivam a
devida indenização das suas vítimas, nos dois
casos atendendo à irrecusável e já tardia defesa
da sociedade. É por esta razão que me solidarizo
com o eminente Ministro da Saúde, José Serra,
que muito oportunamente determinou a realização
de um estudo que viabilize ações do Governo
frente aos prejuízos financeiros e morais
provocados
pelas
empresas
de
tabaco.
Implicitamente, o Governo conseguirá melhorar a
qualidade do serviço público de saúde,
desafogando o SUS e colocando em prática a
sempre reivindicada política preventiva de saúde.
Para finalizar, os números não mentem. A
situação exige uma tomada de posição corajosa. São
tragédias que só serão corrigidas a longo prazo, mas,
desde já, têm um significado social antes inimaginável.
Hoje, estamos inserindo o Brasil no contexto dos
países cuja preocupação com a saúde do seu povo
é maior do que as expectativas econômicas.

356

Sr. Presidente, eram essas as considerações
que gostaria de trazer no dia de hoje para reflexão
de todos nós. Nos Estados Unidos, esse movimento
cresce, e também cresce o alerta ao prejuízo que o
fumo ocasiona. Os dados comprovam que a
arrecadação dos tributos está aquém dos
dispêndios que o Poder Público tem de fazer para
corrigir os males que o cigarro ocasiona à
população como um todo.
O Bra sil, por in ter mé dio de suas au to ri da des e
de entidades não governamentais, começa a ter
consciência desse problema e trabalha no sentido
de que, cada vez mais, desde a ten ra idade, desde
a escola, analisemos mais de perto os resultados
que não são van ta jo sos de for ma al gu ma.
Sr. Presidente, se analisarmos a ques tão da
sa ú de em si, não só de um irmão nosso, da fa mília, de um ente que rido, mas de qual quer um dos
cidadãos bra sileiros, que estão à mer cê do fumo,
muitas ve zes, pela indução, vamos constatar que
esse é um pro blema mu ito sério. E aí está a ques tão fundamental que a justiça co me ça a ana li sar e
a co lo car em pa u ta: a indu ção leva as pes so as, os
jo vens ao erro, por meio da pro pa gan da, da massi fi ca ção. A propaganda mostra que o fumo está
presente numa vida feliz, que é o melhor caminho,
que não há tris te zas...
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Ouço com muita alegria o Senador Gilberto Mes trinho, do Ama zo nas.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) – O
dis cur so de V. Exª é opor tu no e pres ta ser vi ço, com
a sua divulgação, à nossa juventude. E falo isso
com muita tranqüilidade e com muita le aldade, por que sou fu man te, mas acon se lho to dos a não fu mar.
Sei das discussões que há no mundo científico so bre ra zões ge né ti cas ou não de cer tas do en ças, em
que o fumo te ria ou não in fluên cia, mas a ver da de é
que, sendo um ato antinatural, já é negativo à sa úde. E nin guém vai poder me convencer de que a fu maça e os componentes que a constituem façam
bem à saúde. E mais, especificamente, o fumo é
mais perigoso ainda para a mulher. A mulher que fuma
está mu i to mais su je i ta a de ter mi na dos ti pos de en fer mida des do que o ho mem e, além dis so, pode trans mitir en fer mi da des aos seus filhos. Por isso, V. Exª tem
razão e presta um serviço à Casa com o seu pro nunciamento, pois contribui para que tenhamos es pecialmente, já que se falou tanto em meio ambiente
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aqui, um meio am bi en te sa dio. O fumo faz mal também ao meio am bi en te e não só à Ama zô nia.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Recolho, com alegria, o aparte de V. Exª, Senador
Gilberto Mestrinho. Há anos não havia essa cons ciência a res peito do assunto. Eu me lembro dos
meus pais e de mim mesmo. Há alguns anos não
havia essa conscientização. Ao contrário, mo tiva-se
o menino, o moço, a fu mar pois di zia-se ao me ni no,
ao moço que aquele que fumava era considerado
mais ho mem, mais gen te, in te gra va-se mais à so ci edade. Essa era uma tradição, um costume à época.
Vejo que hoje, mesmo aque les que fu mam, como é
o caso do Se na dor Gil ber to Ma ri nho, acon se lham os
jo vens a não fu ma rem. Por isso, é im por tan te a parti ci pa ção de to dos nós.
O Sr. Tião Vi a na (Bloco/PT – AC) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Ouço, com alegria, o Senador Viana, do Acre, com
re la ção a esse tema.
O Sr. Tião Via na (Bloco/PT – AC) – Senador
Casildo, gos ta ria de so li da ri zar-me com V. Exª pela
opor tu ni da de do seu pro nun ci a men to, que é de in teres se de toda a Na ção bra si le i ra e tam bém de todo
o mundo hoje, conforme res salta mu i to bem a
Orga ni za ção Mun di al de Sa ú de. Isso está re gis trado em seu pronun ci a men to. Gostaria de ma ni festar-me, não na condição de Se nador, mas na de
mé di co, pois, ao lon go de tre ze anos de vida médica, den tro de hos pitais, após a es pe ci a li za ção,
vivi o dia-a-dia de cen te nas, de mi lha res de pes so as ví ti mas do ci gar ro, do fumo. Acre di to que
as fa mí li as que pas sa ram por gran des so fri mentos, com per da de pa ren tes viti ma dos pelo cân cer, as cri an ças que fo ram vi ti ma das em am bi en tes de fu man tes ao lon go de sua evo lu ção, as
mu lhe res, as grá vi das, como mu i to bem co lo ca o
Se na dor Gilber to Mes tri nho, me recem a so li da ri eda de do Bra sil in teiro. A opor tu ni da de do pro nunci a men to de V. Exª é um alerta que acredito de veria estimular ainda mais o Ministério da Saúde, que
já se pre o cu pa com o pro ble ma, a fa zer cam pa nhas,
a tentar traçar e de finir responsabilidades maiores
para aqueles que envolvem os não-fumantes com
seu pró prio ví cio. Pa ra béns a V. Exª. Pres to-lhe minha so li da ri e da de in te gral.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Acolho, com muita hon ra, as ponde ra ções de V.
Exª, Se na dor Tião Vi a na, in clu si ve como pro fis si onal da área da sa ú de. Isso co labora, sem dú vida,
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na cons cientização do Brasil inteiro em relação a
essa si tu a ção.
A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) – V. Exª
me concede um aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Com mu i ta hon ra, Se na do ra Mar lu ce Pin to.
A Sra. Marlu ce Pin to (PMDB – RR) – Meu no bre co le ga, Se na dor Mal da ner, o tema abor da do por
V. Exª hoje, nesta tribuna, a respeito da ne ces si dade de mais pro pa gan das, de modo que seja fe i to um
tra ba lho mais efi ci en te com re la ção aos fu man tes, é
de suma importância. Esse é um trabalho pre ven tivo. Se a pes soa fuma e de i xa de fa zê-lo, está sendo al ta men te be ne fi ci a da, em bo ra sa i ba mos,
como dis se o nos so co le ga Mes tri nho – que, em
vir tu de dos anos que vem fu man do, ain da não
con se guiu de i xar esse ví cio –, que está sen do
al ta men te po lu en te. Seu dis cur so ser ve de aler ta
aos jo vens, por que lhes dá cons ciên cia de que, na
sua evo lu ção, isso vai lhes ser pre ju di car. Hoje há
mu i tos jo vens que pra ti cam es portes e é sa bido
que o fumo é mu i to gra ve para os atle tas por que
lhes tira a capa ci da de físi ca para con correr nas
Olim pía das. Eu nun ca fu mei, no bre colega, e,
quan do vejo uma se nho ra grá vi da fu man do, fico a
la men tar. Qu an tas ve zes, em com pa nhia de pes soas amigas, com as quais te nho intimidade para
fa lar, te nho aler ta do so bre o pre ju í zo que re pre sen ta
o hábito de fu mar da grávi da para o feto. Quem
não sabe que a fu ma ça do ci gar ro é al ta men te tóxica? Às ve zes, não é pre ci so que es tejamos fu man do, bas ta fi car mos sen ta das ao lado de um fumante para que absor va mos aque la fu ma ça que é
ex tre ma men te pre ju di ci al. Então, que ro para be ni zá-lo pelo dis curso e me solidarizar com V. Exª;
além disso, de se jo apro ve i tar a opor tu ni da de e
pe dir ao nos so no bre co le ga Se na dor Gil ber to
Mes tri nho que de i xe de fu mar. S. Exª tem sido
mu i to útil a esta Na ção. To dos nós fa la mos da
Ama zô nia: o Se na dor Tião Vi a na, que é médico;
o Se na dor Ade mir Andra de e eu. Mas mu i to an tes
de en trar mos na po lí ti ca, tal vez an tes até de o nobre Se na dor ha ver nas cido, o Sena dor Gilber to
Mes tri nho já era um de fen sor da nos sa Ama zô nia.
Como nós sa be mos d a sua uti lidade, que remos
que ele viva mu i to mais – é um ape lo que fa ze mos
– e dê esse exem plo. O Se na dor Mes tri nho po derá depo is di zer que, após o dis cur so do Se nador
Casildo Mal daner, parou de fu mar. Que re mos o
seu bem, Se nador Gilber to Mes tri nho, por isso
faço hoje esse ape lo.
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O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
Como fui citado, peço licença apenas para dizer que
sou um fumante esquisito. O Senador Tião Viana
ainda não tinha nascido e eu já tinha começado a
fumar. E aprendi no Acre, por incrível que pareça. O
que dizem os cientistas é que, pelo tempo que eu
fumo e como não trago, levaria mais ou menos 30
anos para ter os benefícios de ter deixado de fumar.
Penso que é um prazo muito longo para mim e para
a paciência de todos os colegas desta Casa.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Recolho as considerações do Senador Gilberto
Mestrinho.
A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) –
Permite-me V. Exª um breve aparte?
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Com muito prazer, Senadora Marluce Pinto.
A Sra. Marluce Pinto (PMDB – RR) –
Senador Casildo Maldaner, é apenas para dizer ao
Senador Gilberto Mestrinho que 30 anos não é
muito. Penso que S. Exª tem condições de durar
mais de cem anos. Hoje, a medicina ortomolecular
está pregando que o homem não nasceu para
morrer aos 70 ou 80 anos, ele pode ir muito além.
Deixando de fumar, Senador Gilberto Mestrinho,
teremos V. Exª como defensor da Amazônia por
mais de 100 anos.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC) –
Acolho os apartes da Senadora Marluce Pinto e
dos demais colegas. Talvez eu não chegue ao
ponto da Senadora Marluce Pinto, de pedir ao
Senador Gilberto Mestrinho que deixe de fumar
desde agora. Sei que temos um grande aliado no
aconselhamento das pessoas no Brasil. Penso
que isso é muito importante, ainda mais quando o
Senador Gilberto Mestrinho diz que não traga,
apenas usa o cigarro como um charuto
significando paz. O aconselhamento da parte dele é
importante, mesmo que, talvez daqui a 40 ou 50
anos, tenha que se entregar em holocausto aos
brasileiros. A própria ciência ensina que, quando se
fuma sem tragar, não há praticamente mal, é como
o charuto da paz.
Mas, concluo, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, na verdade, essa conscientização é
importante, até mesmo sob o aspecto econômico.
Mesmo sem levar em conta a questão da saúde,
parar de fumar é bom também sob o aspecto
econômico.
Até
hoje,
pensávamos
que,
economicamente, a cultura do fumo era vantajosa
porque as indústrias, as empresas de tabaco
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afirmavam, em função da arrecadação, que o
Governo Federal e os Governos estaduais eram
seus sócios e que, se não houvesse o tabaco, o
Governo não teria condições de sobrevivência. Mas,
fazendo-se os cálculos agora, em relação
tão-somente ao aspecto econômico, sem entrarmos
no campo da saúde, isso não compensa, dá
prejuízo. Não vale a pena e os cálculos exatos
estão aí para demonstrar.
Por isso, é importante trazermos essa reflexão
no atual momento da realidade brasileira.
Eram essas as minhas considerações, Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores.
Durante o dis cur so do Sr. Ca sil do Maldaner, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre si dência, que é ocupada pelo Sr. Eduardo Su plicy, su plen te de Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – A
Presidência se solidariza com as preocupações do
Senador Casildo Mal da ner e in for ma que tra mi ta no
Se na do Fe de ral proje to que dis põe que, para cada
real despen di do em cam pa nhas pu blicitárias de
be bi das al cóolicas e cigarros, deve-se tam bém
gas tar em cam pa nha que aler te as pes so as so bre
os pos sí ve is ma les e com a mes ma qua li da de de
pro pa gan da. Tra ta-se de um pro je to de minha au to ria que está tra mi tan do na Co mis são de Assun tos
Sociais.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Concedo a pa lavra ao Senador Ademir Andrade, pela
ordem.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, embora seja membro da Mesa, dirijo-me a V.
Exª, que neste momento exerce a Presidência, e à
Secretaria da Mesa, para perguntar a respeito de
um re que ri men to de in for ma ção ao Mi nis té rio da Aero náu ti ca, de mi nha au to ria.
Choca a to dos nós, e por isso é necessário
pres sa na res pos ta, o fato le va do a pú bli co de que o
Sr. Ministro-Chefe da Casa Civil, Sr. Clóvis Car valho, utilizou o avião Brasília-VIP, da Ae ro náu ti ca, de
12 lugares, para viajar de férias. S. Exª não pôde
usar os aviões nor ma is, de 7 lu ga res, do GTE, uti liza dos pe los Mi nis tros, por que na sua co mi ti va de férias ao Território de Fernando de Noronha, na épo ca do Carnaval, de 12 a 19 de fe ve re i ro, estavam
sua esposa, seus cin co fi lhos, o na mo ra do da sua filha
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caçula e a namorada de um de seus filhos. Além
disso, eles ficaram hospedados na melhor casa de
Fernando de Noronha que, coincidentemente, é
uma casa do Ministério da Ae ronáutica, é um alo jamen to de tro ca de ofi ci a is. E mais: sa be-se que uti lizou os ser vi ços do pes so al da Ae ro náu ti ca, dos ta ife i ros e dos se gu ran ças.
Há
um
requerimento
de
informação
encaminhado à Mesa, que tem um prazo de 30
dias para ser respondido. Consulto se a Secretaria
da Mesa já encaminhou o pedido ao Min istério da
Aeronáutica.
Gostaria também de saber se o Presidente
Fernando Henrique Cardoso não sente vergonha de
um fato como esse, não se sente melindrado. Se o
Brasil fosse um País onde se considerasse a
opinião do seu povo, esse Ministro estaria
sumariamente demitido por ter utilizado um avião
especial, de uso exclusivo do Presidente e
Vice-Presidente da República em missão oficial,
para passar suas férias com a família em Fernando
de Noronha.
Creio que o Presidente da República deveria
ter a obrigação de se manifestar perante a Nação
di an te de um ato como esse, de um dos seus Mi nistros mais pró xi mos, que fala por Sua Exce lên cia nas
questões essenciais do País, e não imaginar que o
assunto vai pas sar despercebido, que o povo es que ce fá cil, já que um úni co jor nal está di vul gan do o
fato, a Fo lha de S. Pa u lo, com quem, aliás, me congratulo.
É uma atitude in decente, e o Ministro Clóvis
Car va lho, com pro va do o fato, de ve ria, ime di a ta mente, em nome da moralidade, em nome do respeito
ao povo bra si le i ro, pe dir de mis são do seu car go.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – A
Secretaria da Mesa informa que o referido re que rimento de informações de V. Exª e de outros Se nadores do Bloco de Oposição foi aprovado pela
Mesa, em reunião na quinta-feira passada, e já foi
encaminhado ao Ministro Clóvis Carvalho, da Casa
Ci vil, e ao Mi nis tro da Ae ro náu ti ca.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Gostaria de saber em que reunião da Mesa, Sr.
Presidente, por que não participei de nenhuma. Sou
o segundo vice-Presidente desta Casa e não tenho
co nhe ci men to de ne nhu ma re u nião da Mesa re a li zada até o pre sen te mo men to. O que aliás é de es tranhar, porque creio que a Mesa Diretora do Sena do
Federal deveria se reunir per manentemente, mas,
até hoje, não fui con vo ca do para uma úni ca re u nião.
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Dessa forma, desejo saber que reunião aprovou
esse pe di do de in for ma ção.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – A
Secretaria da Mesa informa que V. Exª, mediante
consulta, aprovou os termos e assinou a Ata da
reunião da Mesa de quinta-feira passada.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Gostaria de verificar isso mais uma vez, porque
não me lem bro de ter as si na do Ata al gu ma, até agora, de uma re u nião da Mesa se quer, até por que não
tive co nhe ci men to de ne nhu ma re u nião da Mesa realizada até agora. Posso até ter assinado o des pacho do requerimento, mas a Mesa até hoje não se
reuniu. E recuso-me a assinar qualquer Ata de re união que não seja realizada. Só as si na rei Ata de reu nião da Mesa que, efe ti va men te, se re a li ze e te nha
a par ti ci pa ção dos seus mem bros.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Concedo a pa lavra ao Senador Tião Viana, por cessão
da Se na do ra He lo í sa He le na.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o assun to
que tra go a este Ple ná rio diz res pe i to a uma mi no ria
de pessoas que vive esquecida no nosso País. As
po lí ti cas pú bli cas não aten dem àqui lo que se ria a dimensão correta e justa da dignidade humana. Re firo-me aos por ta do res de de fi ciên cia fí si ca.
Essas pessoas encontram-se atualmente em
uma situação mui to especial e muito delicada, com
o corte de recursos per ver so, in jus to e in com pre ensível por parte do Governo Fe deral. O orçamento
pre vis to era de R$1,720 bi lhão; hou ve um cor te que
o re du ziu a R$ 1,590 bi lhão. Essa si tu a ção é pro funda men te de li ca da, ina ce i tá vel e in jus ti fi cá vel.
Os portadores de deficiência física não foram
se quer quan ti fi ca dos até hoje. Eu gos ta ria de ilus trar
esse fato, de modo muito crítico, Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, com as es ta tís ti cas apre sentadas pelo IBGE e reconhecidas pelo Ministério da
Justiça, que é o órgão que trata da política re gu lamentadora e normativa em relação aos portadores
de de fi ciên cia. A cada dez do mi cí li os, o IBGE co lhe
dados de um e registra as estatísticas do nosso
País. O Ministério da Saúde usa o mesmo tipo de
método estatístico e con trole de informação, pos sivel men te jus ti fi ca do pela con ten ção de des pe sas.
O montante de por ta do res de de fi ciên cia fí si ca
é da or dem de 10% da po pu la ção bra si le i ra: 5% são
vítimas da deficiência mental, 2% vítimas de de ficiência física, 1,5% vítimas da deficiência auditiva,
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1% ví ti mas da de fi ciên cia múl ti pla e 0,5% ví ti mas de
deficiência visual – dados do IBGE, reconhecidos
pelo Mi nis té rio da Jus ti ça do nos so País.
Eu gostaria de justificar uma estranheza
diante desses dados, que critico de forma clara,
porque países de Primeiro Mundo, que têm uma
política de proteção e cidadania a seus membros,
como a Suécia, os Estados Unidos e a Espanha,
têm os seguintes índices de registro de portadores
de deficiência física: a Suécia, 19%; os Estados
Unidos, 20,6% e a Espanha, 21,8%. É de se
estranhar que o nosso País, com as
características
socioeconômicas
de
vulnerabilidade nas políticas públicas e de
proteção ao cidadão, como mostram os jornais
diariamente, encontre apenas 10% de registros,
tendo como referência uma estatística realizada
pelo IBGE, que, repito, a cada dez domicílios
brasileiros, coleta dados de um e faz a sua
estatística.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, neste
pronunciamento, que ro re fe rir-me a um pa ren te próxi mo, por ta dor de de fi ciên cia; a um pa ren te dis tan te;
àquele amigo que, naturalmente, ocupava as nos sas atenções; às nossas famílias; àquela crian ça
que, com suas diferenças, ca ri nho sa men te é aco lhida pelas demais, como é próprio das crianças, que
não carregam o preconceito na sua vida. Lem bro-me das pessoas que são portadoras de de ficiên cia mo to ra, sen so ri al, vi su al ou au di ti va.
Eu gostaria de registrar o com portamento fan tás ti co do Mu ni cí pio de Olím pia, a que já fiz re fe rência nesta Casa. A deficiência visual, auditiva, men tal, orgânica ou de ou tra for ma é de cor ren te de
com pli ca ções que vão da gra vi dez, do parto, do
pu er pé rio ou de ou tras si tu a ções so ci a is. Pes so as
portadoras de de ficiência física ne ces si tam – e todos o re co nhe cem – de cu i da dos es pe ci a is. A Prefe i tu ra do Mu ni cí pio de Olím pia, em São Pa u lo, há
mais ou menos dois anos, rea li zou um trabalho
em prol dos por ta do res de de fi ciên cia. A Pre fe i tu ra
nun ca se im por tou com ori gem par ti dá ria ou en volvi men to po lí ti co pela gran de za do as sun to. Entende que a vida de uma cri an ça, o cu i da do e a atenção com o seu desen vol vi men to iniciam bem an tes do nas ci men to, na bar ri ga da sua mãe. É seu direito ter condições de bom acompanhamento no
pré-natal, com apo io so ci al, nu tri ci o nal e psi co ló gi co
e um acolhimento da qualidade de vida, importante
no mo men to de dar à luz.
Belo Ho ri zon te re gis tra um caso de de fi ciên cia
visual a cada oito horas em cri anças re-
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cém-nascidas, aco me ti das ex clu si va men te pela to xico plas mo se, do en ça in fec ci o sa que ocor re na gra videz. Isso in di ca que a gra vi dez não foi bem-cuidada,
não foi bem-atendida.
O Município de Olímpia registrava 52 mortes
em cada mil crianças que nasciam e completavam
um ano de ida de. Eles to ma ram cin co me di das simpli fi ca das de pre ven ção e re du zi ram para nove, por
mil, o ín di ce de mor ta li da de in fan til.
O problema que atinge os portadores de de ficiên cia fí si ca não diz res pe i to ape nas à mor ta li da de,
mas está em tor no da mor ta li da de in fan til, da mor tali da de pe ri na tal, da con di ção do nas ci men to des sas
crianças brasileiras. O dano sócioeconômico, cul tural, ético é irreparável em toda a existência dessas
pessoas.
Esses casos atin gem apro xi ma da men te 16 milhões ou 10% da nos sa po pu la ção; ape nas 3% têm
seus di re i tos de pro te ção ob ser va dos.
A sim ples iden ti fi ca ção mé di ca da pes soa portadora de deficiência não permite identificá-la, pois,
de fato, o que iden ti fi ca o por ta dor de de fi ciên cia é o
grau de di fi cul da de a ser su pe ra do não só pelo su jeito de direitos, mas também por seus familiares.
Essa via crucis, que, para a grande ma ioria ini cia-se na primeira infância, im pe de a vi si bi li da de do
Estado, primeiro e grande responsável pela política
de saúde, de acordo com os compromissos fir mados na Cons ti tu i ção Fe de ral, no seu art. 203, in ci sos
III e IV, da Legislação Ordinária e, ainda, por força
dos com pro mis sos in ter na ci o na is ade ri dos e de vi damen te ra ti fi ca dos pelo Esta do bra si le i ro.
Identifico, em es pecial nos meus amigos pa cientes, portadores de deficiência, a dificuldade im pos ta pe las suas con di ções eco nô mi cas, que de terminam a qualidade de habitação, saúde, hi giene,
trans por te, edu ca ção, etc.
Sábio foi o Legislador Constituinte, Sr. Pre sidente, que previu a responsabilidade ativa e so li dária do Estado, da fa mília e da sociedade em pro teger todo aquele que, por alguma limitação motora,
visual ou mental encontra-se em desvantagem no
cam po da com pe ti ção de opor tu ni da des, con for me o
art. 207 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Eu gostaria de lem brar, Sr. Pre si den te, que ao
Esta do com pe te ga ran tir me ca nis mos de pre ven ção
das de fi ciên ci as. É à gestante e ao bebê que deve,
em pri me i ro lu gar, o Esta do olhar com ca ri nho, com
o am pa ro ins ti tu ci o nal, ini ci an do, as sim, a po lí ti ca de
prevenção. Mi lhares de mães são impedidas do
aces so a uma gra vi dez sa u dá vel, con ce ben do fi lhos
não sa u dá ve is.
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Crianças e adolescentes, na maioria dos
casos, têm o seu acesso à escola materialmente
proibido. Não raro, tomamos conhecimento que
coube à pessoa portadora de deficiência física uma
sala de aula situada no primeiro ou até mesmo no
segundo andar de um prédio sem elevador e, às
vezes, sem uma rampa.
Em plena capacidade de produção, o portador
de deficiência física iniciará a terceira e cruel etapa
de sua vida. É uma verdadeira guerra a sua
inclusão no mercado de trabalho.
Não raro, mandados de segurança batem às
por tas do Ju di ciá rio que ren do fa zer va ler a lei. Lembro a luta de um advogado, cujo procedimento tra mi ta no Mi nis té rio da Jus ti ça e na Co mis são de Di rei tos Hu ma nos da Câ ma ra dos De pu ta dos, que, após
ven cer con cur so de aces so a ser vi ço pú bli co, foi recu sa do, por tra tar-se de por ta dor de de fi ciên cia vi sual.
Srªs e Srs Senadores, o idoso pobre, que já
enfrenta muitos outros problemas, tem agravada a
sua condição naquela etapa de vida quando nem
sempre predomina o de vido respeito, aumentando
as carências a serem supridas. A quem recorrerão
os ido sos e as ido sas quan do lhes fal tar aque le apoio que lhes assistiu a vida inteira, como o caso de
um filho, uma filha ou um parente que venha a de saparecer antes mesmo do idoso, por tador de de ficiência fí si ca? Pode o Esta do ta par ou vi dos, olhos e
não aten der a ca sos de tal na tu re za?
Exemplo recente é o dos nossos soldados da
borracha, no Esta do do Acre. O Esta do está im pondo a pro va ma te ri al do direito à aposentadoria, sem
reconhecer as peculiarida des da nos sa Re gião.
Como o Se na dor Gilber to Mes tri nho bem sabe,
uma pes soa não pode con servar os seus do cumen tos por 50 anos de vida, numa re gião de se ringal, em uma área de flo res ta como aque la,
onde as traças, a umida de e os fun gos des tróem,
ver da de i ra men te, qual quer pro va ma te ri al do di re -i
to ao be nefício. To dos sa bem que os nos sos sol da dos da borra cha, quan tos deles, são vítimas
mutiladas d e acidente por picada de cobras, por
acidentes com madeira, no transporte de em bar cações e das condições atuais. São situações ina ce itá ve is as que es tão ocor ren do.
Nos tempos atuais, a sociedade depara-se
com a terrível realidade do desemprego. São mi lhões de desempregados e pes soas expostas a
toda forma de sobrevivência, daí a necessidade de
a sociedade rever suas exigências frente às re lações de trabalho e serviço, rever a necessidade de
produção de quantidade e qualidade para priorizar
os ser vi ços que de vem ser pres ta dos na so ci e da de.
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A Campanha da Fraternidade da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil, do ano de 1999, re comenda-nos a reflexão sobre a busca de al ter na tivas à fal ta de lu gar em pos tos de em pre go e aponta o tra ba lho como fa tor deter mi nan te de inclusão
e satis fa ção pes soal. Nes sa bus ca, se gu ra men te,
nos sos ami gos e ami gas por ta do res de de fi ciên cia
fí si ca en con tra rão es pa ço pri vi le gi a do. Ca be rá primor di al men te à União, ao Esta do e ao Mu ni cí pio a
pro te ção dos direitos dos por ta do res de de fi ciência e o aces so às for mas la bo ra is. Não obstan te,
Sr. Pre si den te, a res pon sa bi li da de de finida na
Cons ti tu i ção Fe de ral não pode rá ser de ex clu si vi da de do Esta do. À so ci e da de im põem-se ges tos e
ações de so li da ri e da de aos irmãos e ir mãs mais
neces si ta dos. Uma so ci e da de que se pre ten da jus ta
deve buscar meios para incluir a pessoa portadora
de de fi ciên cia.
Ini ci a ti vas de gran de im por tân cia, como os Seminários e Conferências realizados pelas entidades
de di re i tos hu ma nos, me re cem nos so des ta que. Ainda no ano de 1997, um gran de Se mi ná rio foi re a li zado pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara
dos Deputados, com a participação de ilustres mi litantes dessa nobre ca usa, a exemplo do radialista
Osmar San tos, do es cri tor Mar ce lo Pa i va e do atle ta
João do Pulo, en tre ou tros.
Quero destacar a importância da instalação,
na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, de subcomissão destinada à re flexão e
elaboração de po lí ti cas vol ta das para a pes soa portadora de deficiência física, tendo à frente Par lamentares dedicados à causa, como os nobres De pu ta dos Fla vio Arns e Edu ar do Bar bo sa.
Não que re mos mais as sis tir, in di fe ren tes, à humilhação a que estão sub me ti dos, nos cor re do res e
vias pú bli cas, os fi lhos di le tos des ta Na ção, aque les
que mais necessitam ser protegidos pelo Estado e
pela so ci e da de.
Quis o legislador, de forma tímida, conferir a
garantia da percepção de um sa lário mí ni mo ao
por ta dor de de fi ciên cia. No en tan to, sem que o refe ri do va lor pe cu niá rio pudes se aten der as ne cessi da des bá si cas do ci da dão ou da ci da dã, afron tou
a digni da de de pes so as por ta do ras de de fi ciência a Lei nº 8.742, de 7 de de zem bro de 1993,
que dis põe so bre a or ga ni za ção da as sis tên cia
so ci al e dá ou tras pro vi dên ci as, quando de ter minou como pa râ me tro de ca rên cia fa mi li ar a renda men -
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sal ir risória de um quar to do sa lário mí ni mo da
ren da per ca pi ta.
Felizmente, tal ultraje que entende que uma
pessoa, neste País, pode sobre vi ver com R$33,75
(trin ta e três re a is e se ten ta e cin co cen ta vos) não
tem pas sa do indi fe ren te à sen sibilidade de um
gran de nú me ro de Par la men ta res que ma te ri a li zaram suas críti cas em di versas iniciativas le gis la ti vas, como o Pro jeto de Lei nº 738, de 1995, com
de zes se is apensos, em que se apre sen ta um le que de opções para o aumen to do parâ me tro de
ren da, des de meio sa lá rio mí ni mo até dez sa lá ri os
mí ni mos. Des ta ca ria, como lem brança e como
uma coisa que não po dia sair da pauta da política
bra si le i ra, o Pro je to de Ren da Mí ni ma de V. Exª, Sr.
Presidente.
A omis são das au to ri da des, de um lado, a fal ta
de fis ca li za ção por quem de di re i to e, de ou tro, a desin for ma ção contribu em para agra var a si tu a ção de
mi lha res de cidadãos reduzidos em sua ca pa ci dade física e in telectual. Junte-se a essas pre o cu pações a no tí cia ve i cu la da há dois dias, por emis so ra
de televisão, de que pais de de ficientes físicos e
men ta is fi ze ram pro tes to, em Belo Ho ri zon te, chaman do a aten ção para os pro ble mas cau sa dos
pelo corte de 27% dos recursos para a reabilitação
dos de fi ci en tes.
É pre ci so re pa ra rem-se as in jus ti ças que já feriram profundamente a dig ni da de dos por ta do res de
deficiência, sob pena de, não o fazendo, termos
tam bém a nos sa dig ni da de de au to ri da des fe ri da de
mor te.
A fi lo so fia de in clu são da pes soa exi ge o cumprimento das nor mas de edi fi ca ções de uso pú bli co
e a fa bri ca ção de ve í cu los de trans por te co le ti vo de
modo a facilitar a lo comoção e a integração social
dessas pessoas. Com o objetivo de normatizar o
tema é que, tendo passado no Se nado, tramita na
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nE 5.993,
de 1990, com nove apen sos.
O SR. PRESIDENTE (Edu ar do Su plicy) – Permita-me V. Exª informar-lhe que, como o tempo da
sessão está esgotado, esta Presidência vai pror rogá-la o suficiente para que possa concluir seu pro nunciamento.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT – AC) –
Agradeço a tolerância de V. Exª, Sr. Presidente.
Para, afinal, ter de fato uma sociedade em que
todos os cidadãos e todas as cidadãs sejam iguais,
conforme preceitua a Constituição Federal, é
necessário aos desvalidos compensar-lhes com
programas e políticas de proteção.
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Em diversas passagens da Sagrada Escritura,
Jesus tem uma atitude de caridade com os que
estavam excluídos de seu meio por causa da
doença: a lepra, a cegueira, a paralisia etc. Ao
mesmo tempo, a cura pelos milagres tem o efeito
pedagógico de enviar a pessoa que estava excluída
do convívio dos demais. Muitas festas ocorreram
para celebrar a volta de quem estava ausente, de
quem não estava integrado socialmente.
Sr. Presidente, conclamo que, inspirados pelo
exemplo
do
Evangelho,
tenhamos
a
responsabilidade e a eficiência de incluir os que
estão à margem da sociedade, jogados nos
semáforos e nas habitações precárias, ignorados
pelo Estado e pela sociedade.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Não
há mais oradores inscritos.
Esta Presidência informa ao Plenário que, ao
final da ma nhã de hoje, es ti ve ram vi si tan do o Pre sidente Antonio Carlos Ma galhães, acompanhados
dos De pu ta dos Ro nal do Ca i a do e Cel so Rus so manno, dos Senadores Ma guito Vilela, Luiz Estevão e
de mim pró prio, os can to res Zezé de Ca mar go e Luciano, ocasião em que relataram o triste episódio
que vive a sua fa mí lia. Há mais de 90 dias está sendo objeto de seqüestro o seu irmão Wellington de
Ca mar go, de 26 anos, que so fre de pa ra li sia in fan til
des de os dois anos de ida de.
Queremos reiterar o apelo de Zezé e Luciano
de Ca mar go no sen ti do de que pos sa, o quan to antes, haver a solução para esse episódio. Gos ta ríamos, inclusive, de trans mi tir àque les que es tão provocando essa dor extraordinária, aos se qües tra dores de Wel ling ton de Ca mar go, a im por tân cia de refletirem sobre o seu ato, de desistirem de qualquer
tipo de exi gên cia de res ga te e de que, sim ples mente com pre en den do a dor de Zezé de Ca mar go e Luciano e de todos os seus irmãos, possam tomar a
decisão de devolver, são e salvo, Welington de Ca mar go ao seio de sua fa mí lia.
Ao encerrarmos esta ses são, refor çan do o
que nos trans mitiu hoje o Se nador France li no Pe re i ra, tam bém ex pres sa mos o sen ti men to e a tor cida de todo o povo bra si le i ro, as sim como a ava li ação de méri to, com res pe i to ao fil me Central do
Brasil, que es ta rá con cor ren do ao Oscar no pró xi mo
dia 21.
Estão de parabéns Fernanda Montenegro,
Wal ter Sal les Jú ni or e Vi ní ci us de Oli ve i ra, que fi zeram os brasileiros considerar excepcional o filme
Cen tral do Bra sil. Em que pese ha ver for tes con cor-
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rentes, como A Vida é Bela, temos a certeza e a
convicção de que Fernanda Mon te ne gro fez um papel extraordinário e tem todas as condições para
merecer e ga nhar o Oscar, assim como também o
fil me do di re tor Wal ter Sal les Jú ni or.
A nossa torcida para que recebam o maior
prêmio do cinema internacional.
Srs. Senadores, o meu pronunciamento re fere-se a ofí cio ao Pre si den te da Ana tel, Re na to Gu erreiro, so li ci tan do in for ma ções so bre qual a par ti ci pação acionária da união Globopar/Bradesco na Tele
Celular Sul e Tele Celular Nor des te e se essa par ticipação representa controle acionário. Em caso po sitivo, qual é a justificativa para a autorização dada
à transferência das ações pertencentes à União
Glo bo par Bra des co à Te le com Itá lia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – A
Pre si dên cia lem bra aos Srs. Se na do res que cons tarão da Ordem do Dia da sessão deliberativa or di nária da pró xi ma se gun da-feira, dia 22 do cor ren te, às
14 horas e 30 minutos, os Projetos de Resolução
nºs 19 e 21, de 1999 (ope ra ções de cré di to ex ter no
entre a União e os bancos BIRD e BID, res pec ti vamen te), em re gi me de ur gên cia.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Su plicy) – Os
Srs. Senadores Paulo Har tung, Lúcio Alcân ta ra,
Car los Be zerra, Carlos Pa trocínio, Ma u ro Mi randa
e este Se nador que pre side a sessão, Eduardo
Su plicy, envi a ram dis cur sos à Mesa, para serem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Regi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
O SR. PAULO HARTUNG (PSDB – ES) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Senado, em
atitude idêntica a da Câmara dos Deputados, apro vou recentemente o projeto de lei, de iniciativa do
pre si den te da Re pú bli ca, que dis põe so bre a or ga niza ção das en ti da des ci vis de ca rá ter pú bli co e ins titui o termo de parceria entre Go ver no e pes so as jurí di cas de di re i to pri va do sem fins lu cra ti vos. A aprovação da proposta significou, sem dúvida alguma,
um grande avanço na defesa dos interesses dos
brasileiros. Afinal, solidificar e qualificar o princípio
da parceria no tratamento das questões sociais é
hoje, reconhecidamente, uma das alternativas para
a re so lu ção dos pro ble mas so ci a is do país.
O projeto em questão, que contou com o meu
apoio, começou a ser elaborado em julho de 1997,
pelo Con se lho da Co mu ni da de So li dá ria. Ele foi fruto de vá ri as e in ten sas ne go ci a ções en tre a União e
as organizações do chamado terceiro setor. Com
muito diálogo, conseguiu-se identificar os principais
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pro ble mas da le gis la ção em vi gor e tra çar ca mi nhos
para ga ran tir, atra vés de um novo mar co le gal, o fortalecimento das organizações não governamentais
e não lu cra ti vas.
A idéia principal, com a qual concordo ple namen te, é a de que o for ta le ci men to do ter ce i ro se tor
é hoje imprescindível ao desenvolvimento social do
país. Jus ti ça seja fe i ta, o fato é que es sas en ti da des
da so ci e da de ci vil têm demonstrado grande ca pa cidade de gerar projetos, assumir responsabilidades,
empreender iniciativas e mobilizar recursos ne cessá ri os so bre tu do às áre as so ci a is.
Fre qüen te men te sur gem no ce ná rio na ci o nal –
a exemplo do que acontece internacionalmente –
sociedades privadas com sentido público. Esse é
um fe nô me no re cen te e glo bal. Em toda par te, o terce i ro se tor (não go ver na men tal e não lu cra ti vo) co existe hoje com o Estado, que é o primeiro setor, e
com o mer ca do, que é o se gun do.
O protago nis mo dos cida dãos co muns e de
suas or ga ni za ções tem rom pi do, de for ma gra da tiva, a dico to mia entre o pú bli co e o pri va do, na
qual pú blico era sinô ni mo de es ta tal e pri va do de
em pre sa ri al. A ex pan são do ter ceiro se tor está
dando ori gem a uma esfe ra pú blica não estatal. E
isso, indiscutivelmente, tem trazido grandes be ne fíci os à so ci e da de.
Na década de 80, as or ga ni za ções não go vernamentais, articulando recursos e experiências em
diversos setores da sociedade, ganharam vi si bi li dade. Tor na ram-se im por tan tes ato res do pro ces so de
participação cidadã. Hoje, entretanto, o conceito de
ter ce i ro se tor é bem mais abran gen te. Inclui o am plo
es pec tro das ins ti tu i ções fi lan tró pi cas e com pre en de
as or ga ni za ções vol ta das para a de fe sa dos di re i tos
de gru pos es pe cí fi cos da po pu la ção. Há que se ressaltar ainda os trabalhos voluntários, feitos por al guns cidadãos, e o crescimento da filantropia em pre sa ri al, pra ti ca da por em pre sas que não fo gem de
suas res pon sa bi li da des so ci a is.
Mas a relação entre o Estado e essas en ti dades nunca foi satisfatória. Era preciso defini-la com
cla re za. Assim nas ceu esse pro je to. A meta foi simpli fi car o me ca nis mo de re co nhe ci men to ins ti tu ci o nal
das entidades sem fins lu cra ti vos, efe ti va men te vol tadas para a produção de bens e serviços de ca ráter pú bli co, e ins ti tu ir o ter mo de par ce ria.
O tex to é cla ro. Só se rão be ne fi ci a das com recursos governamentais as en tidades civis sem fins
lucrativos que promovam, entre outros, a cultura, a
defesa e conservação do patrimônio histórico e ar tís ti co; a se gu rança ali men tar e nu tri ci o nal; o vo lunta -
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riado; a preservação e con servação do meio am biente; e a realização de estudos e pesquisas, com
vistas ao desenvolvimento de tecnologias al ter na tivas. Ou seja, o ob je ti vo é for ta le cer aque les que realmente es tão vol ta dos para os in te res ses da po pula ção sem ob je ti var lu cro. Não se tra ta de ter ce i ri zar
serviços.
O projeto aprovado pela Câmara de
Deputados e pelo Senado é inovador. É uma
conseqüência lógica da visão da reforma do Estado.
É o que se compreende da separação entre o
estatal e o privado. Ou seja, é a afirmação do
público. Ele simplifica os procedimentos para o
registro dessas organizações, abandonando a
excessiva preocupação com o fornecimento de
documentos e registros contábeis e potencializando
as relações entre o Estado e a sociedade civil.
As or ga ni za ções do ter ce i ro se tor se rão ago ra
qualificadas por meio de critérios simplificados e
trans pa ren tes, o que pos si bi li ta rá uma base de in formação confiável e ob jetiva, e orientará a definição
de parceiros e a concessão de incentivos go ver namentais. O Governo im plementará ainda me ca nismos que ga ran tam que os re cur sos de ori gem es tatal ad mi nis tra dos pe las en ti da des se jam de fato destinados a fins públicos e cri a rá o ter mo de par ce ria.
Um instrumento que dará maior agilidade gerencial
aos projetos e criará condições efetivas de controle
e ava li a ção dos re sul ta dos.
Na realidade, o termo de parceria dará mai or
au to no mia ge ren ci al às or ga ni za ções. O que cor responde ao com promisso do Estado de flexibilizar os
controles burocráticos das atividades meio. Desse
modo, a burocracia, fruto de uma cultura impeditiva
para o uso de recursos públicos, será substituída
por uma am pla ava li a ção do desempenho glo bal do
projeto, le vando-se em consideração os benefícios
que a po pu la ção re ce be rá.
São inúmeras as entidades não go ver na mentais es palhadas pelo país, realizando trabalhos ex tremamente importantes no atendimento à po pu lação. Elas estão na Amazônia, prestando serviços
aos indígenas. Estão também nas periferias dos
grandes centros urbanos, atuando nas áreas de
Educação, Sa úde e formação profissional, e fa ci litando o acesso ao crédito, através do Banco do
Povo. Não te nho dú vi das de que essa lei, pres tes a
ser sancionada, facilitará a organização e o re conhe ci men to des sas en ti da des que aos pou cos es tão
assumindo parte das atribuições do Estado. A des centralização da prestação de serviços públicos à
so ci e da de é um pas so im por tan te na cons tru ção de
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um Esta do con tem po râ neo e de mo crá ti co.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o sertão do
Cariri, no Ceará, comemorou com jú bi lo e ale gria,
no dia 5 de mar ço, os 90 anos de um de seus mais
ilustres fi lhos: Pa tativa do Assa ré, conhe ci do em
todo o mun do das le tras, ci ta do em au las da Sorbonne, or gu lho da in te lec tu a li da de bra si le i ra. Nasci do na pe quena Ser ra de San ta na, Antônio Gon çalves da Silva começou a po etar em 1922, com pondo versos sobre as brincadeiras de São João, a
queima do Judas, o plantio da terras, as coisas de
seu rin cão.
Foram 3 dias de festas, com a presença de
personalidades ilustres do mundo das letras e do
mundo político, que compareceram a Assaré para
prestar justa ho me na gem àque le que por qua se um
sé cu lo vem can tan do as do res e as ale gri as de seu
povo. A ina u gu ra ção do Me mo ri al Pa ta ti va do Assaré, um ca sarão tombado pelo Patrimônio His tórico,
será o de po si tá rio das lem bran ças da vida de Pa ta tiva: dis cos, li vros, me da lhas, do cu men tos, fo tos, obje tos pes so a is.
Aos 12 anos de ida de, Pa ta ti va apren deu a ler,
mas não per deu tem po. Ape sar de só ter fre qüen tado a escola por 4 me ses, Pa ta ti va lia tudo o que lhe
caía às mãos: os li vros de Fe lis ber to de Car va lho, a
Bíblia, os Lusíadas, o Tratado de Versificação de
Guimarães Passos. Com tan ta le i tu ra, tor nou-se um
conhecedor pro fundo da alma humana e dos so frimen tos e mi sé ri as dos po vos.
Segundo sua autobiografia, começou a fazer
versinhos aos 13 anos, “que serviam de gra ça para
os serranos, pois o sentido de tais ver sos era o seguinte: brincadeiras de noite de São João, tes tamen to do Juda, ata que aos pre gui ço sos, que de i xavam o mato es tra gar os plan ti os das ro ças”.
Em 1925, vendeu uma ovelha para comprar
uma viola e apresentar-se em festejos da região.
Antes de com ple tar 20 anos vai para Be lém com um
parente, José Alexandre Montoril, onde canta em
bailes durante qua se um ano. Lá conheceu José
Car va lho, que o ci tou em li vro que es ta va es cre vendo “O ma tu to ce a ren se e o ca bo clo do Pará”. Re tornando ao Ceará, comparece com uma carta de re co men da ção de José Car va lho, ao sa lão de D. Henriqueta Galeno, onde canta os motes que lhe dão.
Esse sa lão era fre qüen ta do pe los po e tas ce a ren ses
e pelos me nestréis da caatinga. Em 1936 casa-se
com uma pa ren ta, Be lar mi na Paes Ci drão, a D. Be li-
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nha, com quem viveu ma ravilhosos 58 anos e teve
vá ri os fi lhos.
Teve sua obra publicada pela primeira vez, em
1956, pela Editora Borsi, do Rio de Janeiro:
Inspiração Nordestina. A partir daí, alguns músicos
começam a se interessar por suas composições e,
entre eles, Luiz Gonzaga e Raimundo Fagner
gravam poemas de sua autoria. A Triste Partida,
gravada por Luiz Gonzaga, é uma loa à migração
nordestina: “Eu vendo meu burro, meu jegue e o
cavalo/Nós vamo a São Paulo vivê ou morrê”. Mas
foi o seu segundo livro, Cante lá que eu canto cá –
Filosofia de um trovador nordestino, editado em
1974, com 9 edições e 28 mil exemplares
publicados, que lhe trouxe fama internacional.
Desse livro, a famosa e sensível poesia: “Poeta,
cantô de rua,/Que na cidade nasceu,/Cante a
cidade que é sua,/Que eu canto o sertão que é
meu./Se aí você teve estudo,/Aqui, Deus me
ensinou tudo,/Sem de livro precisá/Por favô, não
mêxa aqui,/Que eu também não mexo aí,/Cante lá,
que eu canto cá.”
Muitos de seus ver sos vi ra ram mú si ca e fo ram
gravados por cantores famosos, como Luiz Gon zaga, Fag ner, Alci mar Mon te i ro, Sér gio Reis, José Fábio, Da ú de, Abi do ral Ja ma ca ru, en tre ou tros. A canto ra ba i a na Da ú de trans for mou Vida Ser ta ne ja, uma
quase autobiografia do cantador, em um
rap-repente de gran de su ces so, su bli nhan do o mé rito do au tor da le tra.
O can to é sem pre de pro tes to e com pa i xão por
um povo sofrido e humilhado pelas constantes se cas da região. A questão da seca que provoca o
êxodo dos retirantes dá o mote a muitos de seus
ver sos. Nu me ro sos são os po e mas-denúncia. O desinteresse dos governantes neles está manifesto.
Outras publicações vieram enriquecer sua obra:
Ispinho e Fulô e Aqui tem coisa, onde já aparece o
tom po lí ti co de pro tes to con tra o as sas si na to do Padre Vito Mi ra ca pil lo. A de fe sa da cam pa nha da Anistia é assunto também do gosto do poeta defensor
dos de sam pa ra dos e per se gui dos.
Avesso ao folheto, livre to em quar to de pá gi na, aca bou publi can do, em 1993, uma coletânea
de 13 cordéis, acon di ci o na dos em uma ca ixinha
de cartolina, por inici a ti va do pesquisador Gilmar
de Car va lho.
Marcado pela cegueira do olho direito, aos 4
anos de idade, em 1973, perde uma perna em aci dente ocorrido em Fortaleza. Com tristeza, aos 70
anos, desce a Ser ra e estabelece-se em Assaré. A
sua im portân cia é tão gran de e pro fun da que, des de
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1931, é ci ta do em vá ri as obras de crí ti cos li te rá ri os
bra si le i ros, entre eles, José Carvalho, Francisco
de Assis Brito, Jesus Rocha, Plá cido Cidade,
Oswald Barroso, Ale xan dre Bar ba lho. Em 1984, na
ocasião em participou do Movimento das Di retas-já, os alunos do curso de Co mu ni ca ção da
Uni ver si da de Fe de ral do Ce a rá, lan çam o vídeo
“Pa ta ti va do Assa ré”.
Dois anos de po is, apóia a can di da tu ra de Tasso Jereissati ao Governo do Ce a rá. Os últimos 20
anos de sua vida têm sido mar ca dos por uma ati vida de in ces san te, da qual par ti ci pa com ale gria inco mum. Lan ça men tos de li vros e dis cos, par ti ci pação em nove las, com pa re ci men to a exposições,
seminários e en trevistas, sem falar na participação
política.
Aos 90 anos, Patativa do Assaré continua fu mando o seu cigarrinho Derby, companheiro há 80
anos, ape sar das lam ba das que le vou do pai. Ajusta, com fre qüên cia, o apa re lho de au di ção, para melhor ou vir o can to dos bem-te-vis. Com o in se pa rá vel
chapéu de feltro preto, os óculos escuros que es con dem a ce gue i ra, hoje de fi ni ti va, re ce be no al pendre de sua casa, em Assa ré, com cor te sia, as vi si tas
fre qüen tes.
Semanalmente, Patativa do Assaré volta à
Serra de Santana, para receber no rosto o ar frio
das mon ta nhas, para sen tir o che i ro do mato mo lhado e das plan ta ções. A re cor da ção de seus anos de
infância, ju ventude e maturidade, o trabalho sua do
com a en xa da na ter ra são o tô ni co da vida do po eta. As lem bran ças aju dam na com po si ção de no vas
to a das. Mes mo quan do, hoje, re cla ma da con du ção
dos negócios do País, da pobreza tão grande e da
ri que za tão mal dis tri bu í da.
É na Serra que mora a família, bem pertinho
uns dos outros. E é para lá que Patativa cor re para
se fortalecer com as saudades de um tempo que
não volta mais. O amor à terra que herdou do pai e
na qual mou re jou e po e tou a vida in te i ra é mais for te
que tudo. Subindo a serra, renasce. Conversa com
os amigos e brinca de poesia. Hoje, mora com a fi lha Lúcia. Ela e todos os outros filhos des mancham-se em cu i da dos com o pai.
Na Serra, encontra-se com o sobrinho, Ge raldo Gon çal ves de Alen car, com quem gos ta de compor. O dis cí pu lo pre di le to de sa fia o tio pro fes sor. Os
dois di ver tem-se. E apa re cem ou tros po e tas. E a poesia do sertão corre solta e livre. Alegre. Patativa
esquece as noites de in sô nia, o can saço, a fal ta de
ar, a mo le za que tan to o in co mo dam na ci da de. E se
di ver te com o her de i ro. Tran qüi lo, por que sabe que a
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tradição continua na voz de seu so bri nho e par ce i ro
Ge ral do.
A obra de Patativa ul trapassou as fronteiras
brasileiras. Foi traduzida nos Estados Unidos, na
Inglaterra por Colin Hanfrey, do Centro de Estudos
La ti no-Americanos de Li ver po ol, e na Fran ça. Nes se
último país, sua poesia exótica e oral faz parte da
cadeira de Literatura Estrangeira da Sorbonne. O
pro fes sor Ray mond Can tel cita o au tor do Ca ri ri com
fre qüên cia. E seu li vro Can te Lá que eu can to cá faz
par te da Bi bli o te ca da Uni ver si da de.
Sr. Presidente, esse é Patativa do Assaré, fe nômeno cearense, a quem presto, hoje, minhas ho me na gens, pe los bem vi vi dos 90 anos, cu jos ver sos
tra zem ale gria a seus ou vin tes e ma té ria para me ditação, es pe ci al men te para nós, po lí ti cos, que, ami úde, es que ce mos o so fri men to e a mi sé ria que as so la
nos so povo.
Era o que eu ti nha a di zer.
SR. CARLOS BEZERRA (PMDB - MT) - Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, alguns dias
atrás, recebi do Presidente do Sindicato Rural de
Nova Xavantina, Ademar José He i tor de Pau la,
cor res pon dên cia em que expõe as agru ras com
que a agri cul tu ra lo cal pas sou a con viver, de for ma es pe ci al após a brus ca des va lo ri za ção do Real
em re la ção ao dó lar nor te-americano, ocor ri da em
ja ne i ro des te ano. De suas pa lavras, de pre ende-se que, além de os agri cul to res não se be ne fici a rem da va lo ri za ção do dó lar na ven da dos produ tos, têm de ar car com os efe i tos da des va lo ri zação do real em re la ção a essa mo e da ao pa ga rem
o que de vem, seja por mu i tos em prés ti mos es tarem atrelados à moe da norte-americana, seja por que os preços dos insumos estão cotados nessa
moeda. Essa situação não está, no en tan to, res tri ta a
Nova Xa van ti na; es ten de-se ao Esta do de Mato Grosso como um todo.
Segundo ele, grande parcela dos produtores
rurais, em especial os sojicultores, estão em di fi culdades por al gu mas ra zões bem cla ras: es cas sez de
re cur sos go ver na men ta is para as ope ra ções de custeio, finan ci a men tos do la ri za dos, li be ra ção de re cursos fora da época adequada, taxas de juros mu i to
elevadas, insumos com preços mu ito altos, fretes
muito caros e, por fim, para completar, pre ços ba ixos dos produtos vendidos. Além dessas razões, o
se nhor Ade mar de Pa u la re pri sa uma ou tra, tão an tiga quan to a pró pria agri cul tu ra bra si le i ra, como ca usa pri me i ra dos pro ble mas en fre ta dos pe los agri cultores: a falta de uma política agrícola consistente e
du ra dou ra para a agri cul tu ra do nos so País.
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Desde o meu tempo de jovem, Senhor Pre sidente, Senhoras e Senhores, que ouço produtores
agrícolas e en tidades de classe batendo nessa ve lha tecla - não sur rada, apesar de velha, o nos so
País não tem uma política agrícola e, por essa ra zão, a agri cul tu ra anda aos so la van cos, se guin do ciclos de altos e baixos; num ano está bem, no outro
vai mal. Por fal ta de pla ne ja men to, a pro du ção nunca acompanha as necessidades determinadas pelo
cres ci men to po pu la ci o nal ou pelo mer ca do in ter na cional. Para grande vergonha nossa, com uma das
mais vastas extensões de terras agricultáveis do
planeta, o Bra sil é, hoje, um dos ma i o res im por ta dores de alimentos do mundo, necessitando abas tecer-se no ex te ri or até de ar roz. Re pi to, isso é ver gonhoso, um verdadeiro vexame. Se houvesse um
pouco mais de interesse do Governo em orientar e
apo i ar ade qua da men te a nos sa agri cul tu ra, po de ríamos, sem som bra de qual quer dú vi da, ser o gran de
abastecedor do mercado mundial de grãos, frutas,
car nes e la ti cí ni os.
Os pro ble mas men ci o na dos pelo pre si den te do
Sin di ca to Ru ral de Nova Xa van ti na são de cor rên ci as
claras da falta de uma política agrícola duradoura,
da fal ta de uma equi li bra da e efe ti va po lí ti ca de produ ção. Não ha ven do pa râ me tros se gu ros pe los quais Governo e produtores possam se guiar, não se
lançam olhos para além da próxima safra, as de cisões são ime di a tis tas, para aten der a ne ces si da des
de um momento. Nem sem pre aqui lo que vale num
ano vi go ra no se guin te.
É nesse pa no ra ma que a ação do Go ver no se
faz necessária para prevenir os problemas que po de rão ad vir dos so la van cos eco nô mi cos pe los qua is
pas sa o nos so País. De nada adi an ta rá co lher uma
boa sa fra de grãos se os pre ços des pen ca rem ou se
os produtores tiverem de vendê-la no auge da co lhe i ta para sal dar os em prés ti mos ban cá ri os.
É pre ci so tam bém que se dê aten ção à pe cuária. Além dos baixos pre ços ofe re ci dos pe los fri go ríficos pela arroba do boi gordo, os pecuaristas estão
enfrentando di fi cul da des para recuperar e formar pas tagens. Em decorrência da grande estiagem ocorrida
no ano passado, a maioria das pastagens está to talmente deteriorada, necessitando, pois, de re cu pe ração. Como o setor está totalmente descapitalizado
não se vê ou tra al ter na ti va se não por meio da abertu ra de uma li nha de cré di to es pe ci al para esse fim.
É esse o ape lo que faço ao Se nhor Mi nis tro da
Agricultura, para que tome de ime di a to es sas pro vidên ci as, an tes que seja tar de ou an tes que o mal se
alas tre e a ne ces si da de de re cur sos seja ma i or. Não
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se pode de i xar que a agri cul tu ra, o se tor mais im portante da economia do Estado de Mato Grosso, se
deteriore. Por isso, conclamo sua Excelência a
transformar em prá tica aquelas promessas do Se nhor Pre si den te da Re pú bli ca, ao dar iní cio à co lhe ita da safra deste ano, de soerguer o setor e de al çá-lo ao pa ta mar que me re ce ocu par na nos sa economia. Se isso vier realmente a ocorrer, podem ter
certeza, mu i tos dos nos sos pro ble mas so ci a is es tarão solucionados e a nossa economia terá um im pul so sig ni fi ca ti vo.
Muito obrigado!
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL – TO) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, “Brasileiro
desenvolve vacina inédita”! Sob esse título, um
periódico de grande circulação trouxe-nos uma
notícia alvissareira: uma equipe de pesquisadores
da Fundação Oswaldo Cruz (Fio cruz) e do Instituto
Butantã desenvolveu uma vacina contra a
esquistossomose.
Tal feito nos levou a diversas conclusões
positivas, que pretendo informar a este colendo
Plenário. Antes, porém, sinto-me no dever de
corrigir o título do jornal, para que se faça justiça:
“BRASILEIRA desenvolve vacina inédita”.
Sim, nobres Colegas, uma mulher, a brasileira
Míriam Tendler, da Fiocruz, que há 15 anos
pesquisa a solução para a esquistossomose, é a
coordenadora da equipe que conseguiu produzir em
laboratório a molécula de uma proteína chamada
Sm14. A Sm14 é a base da nova vacina e teve que
ser modificada, subclonada, para ser aceita em
testes com seres humanos.
Feita esta indispensável ressalva, passemos
aos aspectos positivos do trabalho da Dra. Míriam
Tendler. A aprovação da vacina pela Organização
Mundial de Saúde colocou o Brasil na vanguarda da
luta contra a esquistossomose. Essa doença
crônica, que tem como hospedeiro o caramujo,
atinge quase 300 milhões de indivíduos no mundo.
Só no Brasil, estima-se em 12 milhões o número de
pessoas contaminadas. A doença, que é endêmica
no Nordeste, em Goiás e em Minas Gerais,
encontra-se em franca expansão nas regiões Sul e
Sudeste, em conseqüência das migrações internas.
A esquistossomose causa complicações
intestinais, hemorragias e disfunção do fígado.
Dependendo do grau de infestação, o fígado pode
aumentar muito de tamanho. O doente fica com o
abdomem dilatado, o que originou a expressão
popular
“barriga-d’água”,
uma
das
tristes
características do nosso sertanejo.
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Existem algumas drogas terapêuticas, como o
hicantone, capazes de matar o verme no organismo
humano. Entretanto, além de serem tóxicas, não
são totalmente eficazes e de pouco adiantam, se o
fígado do doente já estiver muito prejudicado.
Inegavelmente, a melhor forma de combater a
es quis tos so mo se é a edu ca ção. Qu an do os bra si le iros do in te ri or ti ve rem pos si bi li da de de fre qüen tar ao
menos as duas séries iniciais do ensino fun da mental, apren de rão as me di das pre ven ti vas bá si cas, das
quais as mais importantes se re su mem em fer ver a
água a ser bebida e não na dar em água con ta mi nada.
É claro que, quando as populações in te ri o ranas dispuserem de instalações sanitárias ade quadas, mesmo que rústicas, a con ta mi na ção dos rios,
lagos e açudes em muito se reduzirá. Mas a cons ciência da necessidade de fossas sép ti cas e de outros sistemas de escoamento de dejetos é também
decor rente de um mí ni mo de es co la ri za ção.
Compreende mos que, em um país de di mensões continentais como o nosso, os problemas têm
também di mensões continentais. Assim, os 12 mi lhões de brasileiros in fectados constituem uma po pulação maior que a de Portugal ou a da Suécia;
mais que o do bro do nú me ro de ha bi tan tes do Pa raguai e mais que o tri plo da po pu la ção do Uru guai.
Por tan to, Sr. Pre si den te, en quan to a edu ca ção
não atingir o interior do Brasil, enquanto as normas
de higiene mais elementares forem desconhecidas
desses com patriotas, endemias como a es quis tossomose encontrarão solo fértil no organismo de
cada bra si le i ro ig no ran te.
A esperança para esses indivíduos está nas
mãos da Dra. Míriam, por que, pela primeira vez no
mundo, se res hu ma nos po de rão ser va ci na dos contra a es quis tos so mo se.
Todos nós conhecemos a carência de re cursos para pes qui sa, no Bra sil. Mes mo as sim, a equi pe
dessa médica da Fiocruz superou três outras ins ti tu -i
ções; duas norte-americanas, que não conseguiram
ainda adaptar a vacina a seres humanos, e uma
francesa, cuja vacina apresenta resultados ape nas
con tra um tipo de pa ra si ta res tri to às re giões da África.
A vacina brasileira terá sua toxidade avaliada,
de iní cio, em vo lun tá ri os sa u dá ve is, do sexo mas culino. Em breve será testada, simultaneamente, no
Brasil e no Egito, onde a esquistossomose também
é en dê mi ca.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, há pre cisa men te oi ten ta anos, em 1919, sur giu em nos sa li teratura um personagem que, em pouco tempo, se
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transformou no símbolo do caboclo brasileiro, o
Jeca Tatu.
No dizer do seu criador, o genial Monteiro
Lobato, o Jeca “não fala, não canta, não ri, não
ama”. “Antes de agir, acocora-se” Mas o próprio
escritor reconheceu que a indolência, a
incapacidade de agir e até de pensar do pobre
Jeca eram causadas pela doença. E em uma nota,
dirigida ao próprio personagem, reconheceu a
injustiça da crítica que fizera ao pobre Jeca Tatu:
“Está provado que tens no sangue e nas tripas um
jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia
cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte. Tens
culpa disso? Claro que não.”
Um dia, nobres Colegas, Jeca Tatu existirá
apenas nos textos das escolas brasileiras e na obra
imortal de Monteiro Lobato. Mas só quando o
analfabetismo for completamente erradicado, de
todo o território nacional.
Enquanto essa “idade de ouro” não chega;
enquanto a educação não se tornar o principal
instrumento da medicina preventiva, que a
primeira vacina parasitária do mundo torne a Dra.
Míriam Tendler a libertadora dos 12 milhões de
Jecas do nosso Brasil.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB – GO) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, setores que não
têm intimidade com o dia-a-dia da agricultura e com
os problemas crônicos da economia rural estão
vendendo uma expectativa excessivamente otimista
para o futuro do agricultor brasileiro. Não quero
dizer que esse mundo cor de rosa é inteiramente
irreal, para não ser injusto, mas ele é construído
sobre meias verdades. De acordo com as versões
correntes nos meios oficiais, o novo regime cambial
vai operar milagres na melhoria da renda agrícola,
na criação de empregos, no aumento da produção e
na ampliação das exportações.
Tudo isso seria uma conseqüência natural das
novas realidades cambiais do país, não fossem
algumas distorções crônicas que em alguns casos
foram até agravadas nas últimas semanas. A
esperança de que nossos produtos agrícolas ficarão
mais competitivos no mercado internacional ainda
está para ser confirmada pelos fatos, e essa é a
opinião corrente que tenho recolhido nos contatos
com os produtores do meu Estado.
Desde os primór di os do Plano Real o nosso
pro du tor tem sido for te men te pre ju di ca do com a
perda de ren da. Os pre ços mé di os dos produ tos
agrícolas foram rea jus ta dos em ape nas 20 por
cen to na média, enquanto os in di ca do res in fla ci o-
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ná ri os mos travam uma as cen são em torno de
60%. Os cus tos do dinhe i ro no siste ma Fi name
che ga ram aos ní ve is es cor chan tes de 159,11%. A
ces ta bá si ca, que am pa rou a po lí ti ca de es ta bi li zação e ga nhou o tí tulo hon ro so de “ânco ra verde”
do real, su biu ape nas 19,23%. Com a con cor rência das im por ta ções e a au sên cia de po lí ti cas para
o se tor, o le i te foi a ma i or ví ti ma de to das as cadeias produtivas do campo, com um crescimento ne ga ti vo de 9,52%.
Com a desvalorização do real, re cla ma da consensualmente por todos os setores da economia
brasileira, esperava-se que a agricultura seria re compensada por esse longo período de sacrifícios
acumulados. Mas o fato é que as nossas primeiras
impressões não são favoráveis. Os pre ços em dó lar
dos principais pro dutos exportáveis cairam a níveis
de 13 a 22%, e, ao mesmo tem po, os insumos im portados sofreram reajustes lineares, pelo câmbio
do dia, mes mo os es to ques an ti gos. Em al gu mas regiões do país, por exem plo, a va ci na con tra a fe bre
af to sa foi ma jo ra da em 100%.
Ou tra ques tão re le van te são as dí vi das em dólar que foram contraídas antes do plantio, e que
também foram corrigidas linearmente pelo câmbio
do dia. São es tes os pro ble mas que mais afli gem os
produtores rurais do meu Esta do de Go iás. Os preços per de ram to dos os re fe ren ci a is de pa ri da de com
o passado e com as expectativas criadas pela livre
flutuação do câmbio. Quanto às dí vi das em dó lar, a
situação chega a ser dra má ti ca em mu i tos casos.
O sis tema de leasing na aquisição de máquinas
agrí co las, por exem plo, tem sido cru el nos seus efe itos. O fantasma da inadimplência volta a rondar as
nos sas fa zen das, e, se isso acon te cer no va men te, o
plan tio da pró xi ma sa fra es ta rá com pro me ti do.
Os cus tos de pro du ção agrí co la so fre ram grandes elevações no último mês de fevereiro. Para os
plantadores de milho, o au mento dos insumos im por ta dos ele vou os cus tos do plan tio em 32%. É fácil imaginar os efeitos dessa distorção na produção
de proteínas de origem animal, e as repercussões
inevitáveis na inflação. A redução das alíquotas de
importação, já admitida pelo governo, é fun da mental. Mas não bas ta. É im por tan te que o Mi nis té rio da
Agricultura faça funcionar a sua rede de fis ca li zação, para iden ti fi car e pu nir os es pe cu la do res.
É im pe ra ti vo que to dos os se to res do go ver no,
comprometidos ou não com o se tor, as su mam de finitivamente a consciência de que a agricultura,
como instrumento para o reequilíbrio das contas ex ter nas, é a gran de via para ti rar o país da cri se, ga rantir are to ma da da cre di bi li da de ex ter na, atra ir novos in -
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ves ti men tos e cri ar em pre gos. A meta de 11 bi lhões
de dó la res de su pe rá vit só po de rá acon te cer atra vés
de um grande mo vimento de convergência em be nefício da agri cul tu ra, com o en vol vi men to de to das
as áreas ligadas ou não ao campo. A ma ior de to das as responsabilidades do governo, neste mo mento em que o acordo com o FMI amputa in ves timen tos em to das as di re ções, é a de promover uma
mu dan ça ra di cal de ru mos na atu al de sor dem de nossas prioridades. Recuperar rodovias, modernizar os
corredores intermodais de exportação, retomar a pre ferência dos investimentos para os grandes eixos de
desenvolvimento, como a du pli ca ção da ro do via Go iânia-São Pa u lo, são ne cessida des que de vem ser ataca das ime di a ta men te. Sem isso, esse su pe rá vit não
passará de um so nho. Como será um so nho re du zir
as grandes multidões de famintos que gravitam em
torno dos grandes centros urbanos, como advertiu
em seu belo dis cur so de hoje o Se na dor Ma gui to Vilela.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Blo co/PT – SP) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, passo a ler,
para que cons te dos Ana is, o se guin te ofí cio, acompanhado de fo tocópia do Diário Ofi ci al da União,
relativo à matéria ob je to de mi nhas in da ga ções, publi ca do no dia 5 de fe ve re i ro de 1999:
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SUPLICY EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
OFÍCIO Nº 128/99
Bra sí lia, 17 de mar ço de 1999
Ilus trís si mo Se nhor
RenatoGuerreiro
Pre si den te da Ana tel
SAS Q. 6 - Blo co H – Edi fí cio Sér gio Mot ta – 3º an dar
70.313-900 – Bra sí lia-DF
Se nhor Pre si den te,
A im pren sa tem no ti ci a do des de o ano pas sa do a ocor rência de al te ra ções na com po si ção aci o ná ria das em pre sas con cessi o ná ra is do ser vi ço de te le fo nia. Mais re cen te men te, o as sun to
vol tou às pá gi nas dos jor na is por for ça da Re so lu ção nº 101, da
Agên cia Na ci o nal de Telecomunicações – Anatel, publicada no
Diá rio Ofi ci al da União, de 5-2-99, que tem por ob je to a re gu la men ta ção da “apu ra ção de con tro le e de trans fe rên cia de con trole em em pre sas pres ta do ras de ser vi ços de te le co mu ni ca ções”,
con for me cons ta da res pec ti va emen ta.
Dentre as diversas mátérias sobre o assunto, chamou a
aten ção a pu bli ca da no úl ti mo dia 9 de fe ve re i ro no jor nal O Estado de S.Pa u lo, cujo tí tu lo di zia que “Ana tel au to ri za Glo bo par a
ven der par ti ti pa ções” (pá gi na B7).
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A reportagem informa que a União Globopar Brasdesco
vendeu toda sua participação na Tele Norte Celular e Tele
Celular Sul – privatizada há pouco mais de 6 meses – à empresa
italiana Telecom Itália. Relata, tembém, que a transferência, das
ações foi possível porque o negócio foi formalizado antes da
entrada em vigor da Resolução nº 101, a quel “permite que sejam
considerados possíveis negócios entre empresas do setor que
tem base em ”instrumentos jurídicos formalmente celebrados" e
considerados válidos, antes da públicação do regulamento".
Cita ainda o jornal trecho atribuído a V.Sa. no qual afirma,
referindo-se ao contrato celebrado pela União Globopar Bradesco
e Telecon Itália: “...era um documento legal, existente antes do
regulamento. Os documentos não devem conflitar com a
legislação e a regulamentação vigente”.
Da matéria pode-se concluir que a Anatel, adotou
entendimento pelo qual a transferência do controle acionário de
empresas prestadoras do serviço de telecomunicações é
possível, desde que os respectivos instrumentos tenham sido
celebrados anteriormente à vigência da Resolução nº 101.
Vale lembrar, entretanto, que há vedação expressa à
transferência de controle das empresas concessionárias recém-privatizadas, pre vis ta pela Lei nº 9.472, de 16 de ju lho de
1997, que em seu art. 202 dis põe: “A trans fe rên cia do con tro le acionário ou da con ces são, após a de ses ta ti za ção, so men te po de rá
efe tu ar-se quan do trans cor ri do o pra zo de cin co anos, ob ser va do o
dis pos to nos in ci sos II e III do ar ti go 98 des ta Lei”. Ou seja, a lei permi te a trans fe rên cia do con tro le aci o ná rio, mas ape nas após transcor ri dos cinco anos da de ses ta ti za ção. Antes dis so, não pode ser
autorizada qualquer transferência que signifique alteração no
controle acionário das empresas concessionárias, sob pena de
des cum pri men to à lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal.
O mes mo ocor re em re la ção as em pre sas que pres tam o
ser vi ço de te le fo nia ce lu lar da cha ma da Ban da B, por for ça do
art. 39 do De cre to nº 2.056, de 4 de no vem bro de 1996. E isso é
re le van te, ten do em vis ta que, con for me pela im pren sa exis te perante a Anatel processo que trata da transferência do controle
acionário de empresas que ex plo ram a Ban da B, en vol ven do a
Tess e a Ligh tel.
Considerando, ainda, as disposições prevista na Lei nº
9.472 ca u sa es pan to a no tí cia de que Ana tel apro vou a tran sa ção
en tre Glo bo par e Te le com Itá lia, que, se gun do a re por ta gem ci tada, en vol ve 50% das ações na Tele Ce lu lar Sul e na Tele Ce lu lar
Nordeste.
Po de-se con clu ir pela re fe ri da re por ta gem que a au to ri zação da Ana tel foi ba se a da no art. 8º da Re so lu ção nº 101, que
per mi te a trans fe rên cia de con tro le, “des de que su por ta por instru men tos ju rí di cos for mal men te ce le bra dos em data an te ri or à da
vi gên cia do pre sen te Re gu la men to”.
Não pode ser assim todavia. A transferência e controle,
an tes de tudo, está dis ci pli na da pela ci ta da Lei, cuja apli ca ção inde pen de de re gu la men to. É evi den te que a Lei tem pre va lên cia
em re la ção ao re gu la men to edi ta do pela Ana tel.
Con si de ran do a gra vi da de da ma té ria, so li ci to in for mar:
1) Qual a parti ci pa ção aci o ná ria da União Globopar Bra des co na Tele Ce lu lar Sul e Tele Ce lu lar Nor des te?
2) Esta par ti ci pa ção re pre sen ta, nos ter mos da Lei, con trole aci o ná rio?
3) Em caso po si ti vo, qual a jus ti fi ca ti va para a au to ri za ção
dada à transferência das ações per ten cen tes à União Glo bo par
Bra des co à Te le com Itá lia?
Cer to de sua aten ção apro ve i to para re no var pro tes tos de
es ti ma e con si de ra ção. – Se na dor Edu ar do Ma ta raz zo Su plicy.
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O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, antes lembrando ao Plenário
a realização de Sessão não deliberativa amanhã, às
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9 horas, e de Sessão deliberativa ordinária na
Segunda-feira, às 14 horas e 30 minutos, com a
seguinte

ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Suplicy) – Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 14 horas e 15 minutos.)
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SENADOR MAURO MIRANDA NA SESSÃO
DELIBERATIVA ORDINÁRIA DE 9-3-99,
QUE SE REPUBLICA A PEDIDO DO
PARLAMENTAR.

O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a reunião de
homens que comungam do mesmo ideal, a ele
dedicando o melhor do seu labor e empenho, assim
como a ampla divulgação de lições criativas, que
intentam resguardar, no presente e no futuro, os
recursos
naturais,
constituem
proposições
oportunas e valiosas.
Dessas iniciativas se ocupam, com extremado
desvelo, a benemérita Associação dos Municípios
do Vale do Rio dos Bois, exemplarmente conduzida
pelo Presidente Engell Santos, e a ambientalista
Sônia Maria França.

A entidade reú ne os progressistas mu nicípios
goianos de Americano do Brasil, Anicuns, Ave li nópo lis, Bom Je sus, Cam pes tre de Go iás, Cas te lân dia,
Cezarina, Edealina, Edéia, Goiatuba, Gou velândia,
Guapó, Inaciolândia, Indiara, Jandaia, Mairipotaba,
Ma u ri lân dia, Na zá rio, Pal mi nó po lis, Pon ta li na, Por teirão, Quirinópolis, Santa Bárbara de Goiás, Tur velândia, Varjão, Vicentinópolis e Palmeiras de Goiás,
sede da Asso ci a ção.
Os seus integrantes adotam a po lítica de pro teção am biental instituída pelo poder público, pra ticando-a em território de natureza intocada, quase
sempre habitado pela população nativa, a guardiã
de seu meio. Ho mens e ani ma is lá co e xis tem de forma nem sem pre pa cí fi ca, sem que se des res pe i te a
pre ser va ção das es pé ci es e dos re cur sos na tu ra is, o
pró prio pa tri mô nio das ge ra ções vin dou ras.
A nas cen te do Rio dos Bois está lo ca li za da no
Município de Americano do Brasil, alcançando as
suas águas, ao término de seu curso, o Município
de Gouvelândia. Afluente do Rio Paranaíba, é tido
como “a co lu na dor sal da ir ri ga ção go i a na”, cons ti tuin do o seu le i to o “co ra ção do Esta do de Go iás”. Segundo estudos recentes da SANEAGO – Sa ne amento de Goiás, o rio preserva a condição de ma nancial para o fu tu ro abas te ci men to de água da Capital e de sua região me tropolitana, provavelmente
no ano de 2015.
Não obstante, o Rio dos Bois, destinado a ser
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“um verdadeiro santuário ecológico”, como defende
o Presidente Engell Santos, não está imune à
“rotina devastadora” e sistemática da natureza,
erigindo-se a Associação, nesse caso, em
instrumento de defesa e de preservação do meio
ambiente, pela ação de um grupo de homens
conscientes de sua responsabilidade em face de
“uma das regiões mais belas do nosso Estado”.
As ações que vêm sendo desenvolvidas pela
Associação, somadas à ne cessidade de forma ção
de uma consciência de defesa do meio ambiente,
de modo especial entre crianças e jovens, ins pi raram o lançamento do livro “Educação e Meio Ambi en te do Vale do Rio dos Bois”, de au to ria da edu cadora e historiadora Sônia Maria França, recebido
pelo pú bli co e pela crí ti ca como no tá vel con tri bu i ção
à ca u sa da eco lo gia.
Com irretocável introdução do Presidente da
entidade, a publicação reúne ensinamentos acerca
das re la ções do ho mem com o meio am bi en te, adotando linguagem sempre agradável e de fácil com pre en são, a to dos aces sí vel.
Em tom ameno, como se o tex to di alogasse
com o le i tor até a pá gi na fi nal, o li vro con sig na que
a na tu re za e o ho mem fa zem par te do mes mo univer so, ad vertindo que, com a pro xi mi da de do sé cu lo XXI, de ve-se des de já cu i dar da for ma ção de
uma cons ciência eco lógica, ou de uma cons ciência de ci da da nia pla ne tá ria, por quan to “não é só o
Vale do Rio dos Bois que cor re perigo, é a Terra
toda”!
Sa be rá o le i tor “tudo o que é im por tan te para a
vida ter qualidade”, que a existência na Terra corre
perigo pela ação de poluentes, que são cada vez
mais escassos os recursos hídricos, ameaçando o
abastecimento de Goiânia. Isso se deve ao modelo
de desenvolvimento em prática, que se tornou in sustentável, uma vez que é pre da tó rio, des tru i dor e
poluidor da natureza, exigindo a mudança para um
desenvolvimento sustentável, capaz de “produzir
bens sem destruir e desenvolver sem poluir”, como
re co men da a Agen da 21.
Esse documento, produto da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e De sen vol vimento, de fato defen de o de sen vol vi men to sus ten tá vel, a par tir da “no ção de pro gres so que
ani mou a mo der ni za ção no sé cu lo pas sa do”,
para que se ado te “uma or dem eco nô mi ca in terna ci o nal mais jus ta”, que ve nha a con si de rar as
atu a is pre o cu pa ções am bi entais, so ci a is, cul tu rais e econômicas, ao lado de instituir o com ba te à
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miséria humana, “sem repudiar a na tureza ou ig norar as es pe ci fi ci da des lo ca is”.
Prega, portanto, a educadora Sônia Maria
França, que, ao contrário de desmatar, deve-se
procurar “produzir mais, na área já desmatada”.
Dessa forma, aquele que produz 2 ou 3 toneladas
de soja por hectare, será capaz de obter uma
produção de 4 ou 5 toneladas. Também, ao invés
de implantar mais pasto, deve-se optar “pelo
aumento do número de cabeças de gado por
hectare” ou adotar as técnicas de confinamento.
Ademais,
deve-se
encontrar
formas
alternativas de produção de proteínas, ocupando
menor espaço, ou “produzir, em pastagens naturais,
o boi verde, ou o boi ecológico, que atualmente está
valendo 90 dólares a arroba no mercado europeu”,
preservando as pastagens da aplicação de drogas
químicas que envenenam a terra, as águas e os
alimentos", prejudicando a saúde do homem.
Felizmente, a ação dos ambientalistas começa
a
mostrar
resultados
satisfatórios.
Muitos
proprietários rurais mudaram os métodos de
produção, adotando o plantio direto, o que é uma
evolução na “maneira de usar o solo”. Outros tantos,
pesquisam novas alternativas de obter lucros,
causando menor impacto no meio ambiente,
mediante atividades como a criação de peixes e de
animais silvestres, além de explorar o turismo
ambiental.
Com elogiável criatividade, a autora refere-se,
em seguida, à assembléia extraordinária da fauna e
flora do Vale do Rio dos Bois, realizada no dia 5 de
junho de 1998, comemorativo do Dia Internacional
do Meio Ambiente, destinada à “avaliação da saúde
do rio e do Vale do Rio dos Bois”.
Os seus participantes chegaram às
seguintes conclusões: o homem, que seria
racional, é o componente mais nocivo do meio
ambiente; a poluição das águas, que ele
provoca, compromete a vida e a saúde de
animais e de seus semelhantes; os agrotóxicos
estão destruindo o meio ambiente, causando
doenças nos animais e nos homens; o resíduo
produzido pelas indústrias, “em nome do
desenvolvimento”, estão “matando o Rio dos
Bois da nascente à foz”, aniquilando sua flora e
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fauna.
Também as dragas, operando ao longo do seu
percurso, prejudicam o seu leito para o lucro de
uns poucos e prejuízo do rio, que a todos
pertence; a pesca predatória continuada acarreta
a extinção dos peixes; o desmatamento continua a
destruir a mata ciliar; o assoreamento e as
voçorocas no Vale do Rio dos Bois é resultante de
“ações irracionais dos ditos racionais, que
comandam máquinas e tecnologias em bus ca do
lucro”, sem se preocuparem com a herança que vão
deixar para os seus descendentes.
As leis federais de proteção do cerrado, como
a das águas e dos crimes ambientais, assim como
as leis estaduais da pesca e florestal, “devem ser
cumpridas, e não apenas publicadas e lidas”; o
homem deve “parar de destruir e poluir” o Vale; os
políticos dos municípios devem “cuidar de
construir estações e usinas de tratamento de
esgoto e de lixo”; e, finalmente, registra que a
Associação dos Municípios do Vale do Rio dos
Bois, que objetiva a proteção e recuperação do
Vale, tem na flora e na fauna do cerrado a
motivação para novas ações de preservação desse
patrimônio natural do nosso Estado.
Vale repisar que iniciativas como as aqui
apontadas,
perseguindo
tão
alto
objetivo,
merecem-nos o presente registro de especiais
admiração e aplauso, posto que orientadas, no
médio e longo prazos, à proteção da natureza, sob
constante ameaça de agressões de pessoas
insensíveis, movidas por ignorância ou simples
maldade.
Pessoas que desconhecem, sem dúvida, que
a preservação da natureza é ingente tarefa, na
qual se deve empenhar toda a coletividade. Por
isso, o meritório trabalho da Associação dos
Municípios do Vale do Rio dos Bois, a que se vem
somar a edição do livro “Educação e Meio
Ambiente do Vale do Rio dos Bois”, de Sônia
Maria França, prosperam no sentido de consolidar
entre todos o sentimento preservacionista,
enfatizando, sobretudo às novas gerações, a
necessidade
irrecusável
de
proteger
permanentemente as nossas riquezas naturais.
Era o que tínhamos a dizer.
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Ata da 18ª Sessão Não Deliberativa
em 19 de março de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade e Carlos Patrocínio
(Inicia-se a sessão às 9 horas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Há
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocínio, procederá à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER Nº 113, DE 1999
Da Comissão de Relações Exteriores e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
Decreto Le gislativo nº 11, de 1998 (nº
582, de 1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos),
que “Aprova o texto do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado en tre o Go verno da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Hungria,
em Bra sí lia, em 3 de abril de 1997".
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
I – Re la tó rio
O Se nhor Pre si den te da República, com apoio
no art. 84, inciso VIII, da Cons ti tu i ção Fe de ral, sub mete à consideração dos Senhores Membros do
Congresso Na ci o nal (fls. 4), acom pa nha do da Exposição de Motivos nº 216/MRE, de 28 de maio de
1997, do Sr. Ministro de Estado, in terino, das Re lações Exte ri o res (fls. 20 a 21), o tex to do “Acor do sobre Serviços Aéreos entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Hun gria”, fe i to em Bra sí lia, em 3 de abril de 1997.
2) Quando da sua re gu lar tra mi ta ção pela Câmara dos Deputados, a materia obteve aprova ção
das suas comissões de: Relações Exteriores e de
Defesa Na ci o nal, Cons ti tu i ção e Justiça e de Re dação, Viação e Transportes e Economia, Indústria e

Co mér cio, esta por pa re cer (fls. 29) do re la tor de signado pela Mesa, o Sr. Deputado Herculano Anghi netti. Discutido em turno único e aprovado, o res pec ti vo pro je to che ga ao Se na do Fe de ral para a neces sá ria apre ci a ção e emis são dos com pe ten tes pare ce res por par te das suas co mis sões téc ni cas.
É o relatório.
II – Voto do Re la tor
3) O presente ato internacional assinado pelos
Go ver nos do Bra sil e da Hun gria tem por ob je ti vo precí puo, con for me o seu enun ci a do, de sen vol ver a avião
ci vil in ter na ci o nal, por meio de um acor do que es ta beleça “serviços aéreos en tre e além dos seus res pec tivos territórios”. Com tal desiderato, ambos os países
estabelecem uma sistemática de procedimentos que
incorporam desde definições técnicas apropriadas –
serviços acordados, escala sem fins comerciais, em presa aé rea de sig na da e rota es pe ci fi ca da, pas san do
por tarifa, frete, comissão paga, dentre outras (artigo
1). Direitos recíprocos de sobrevôo, escalas ter ri to ri ais, de sem bar que e em bar que de pas sa ge i ros, in clu sive em ter ri tó ri os de ter ce i ros países, compõem o ar tigo 2. O reconhecimento recíproco de certificados técnicos ou licenças é evidenciado, desde que estejam
dentro dos padrões conveniados e sob certas con dições (artigo 6), obedecidas as exigências da Orga niza ção de Avi a ção Ci vil Inter na ci o nal (OACI).
4) No que respeita à proteção da segurança em
aviação civil (artigo 7), cuidados são tomados dentro
das re gras do di re i to in ter na ci o nal, com apo io es pe cí fico aos di ver sos di plo mas lega is vol ta dos para a es pécie, to dos en vol ven do a se gu ran ça aé rea, con co mi tantemente com “a assistência mútua necessária”, para
pre ve nir os vá ri os ilí ci tos pe na is con se qüen tes. Enfim,
a segurança em matéria de aviação civil exige que
cada Par te Con tra tan te ado te “me di das es pe ci a is e razoá ve is de se gu ran ça para com ba ter uma ame a ça específica” e que assistam-se “mutuamente, facilitando
as co mu ni ca ções e ou tras me di das apro pri a das, des tinadas a pôr termo, de forma rápida e segura”, a in ciden te ou ame a ça de in ci den te.
5) Quanto aos direitos alfandegários (artigo 8),
ambas as Partes Contratantes observarão o princípio
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da reciprocidade para as empresas aéreas dos dois
países no que concerne à isenção de imposto,
alcançando vários itens, tais como: combustível,
lubrificantes,
peças
sobressalentes,
produtos
alimentícios e bebidas etc. Lembra o referido artigo,
de forma taxativa, que tais produtos “não poderão ser
alienados ou vendidos no território da mencionada
Parte Contratante.”
No que concerne à operação dos serviços
acordados (artigo 9), tem ela o intuito de justiça e
igual da de de opor tu ni da des para as em pre sas aé reas de ambas as Par tes, quan do ope ra rem em ro tas
especificadas. Den tro de tal con tex to, se rão le va dos
em conta a demanda de tráfego e os requisitos de
ope ra ção dos ser vi ços de lon go cur so, com pro gramas pre vi a men te apro va dos pe las res pec ti vas au tori da des ae ro náu ti cas dos dois pa í ses.
7) A aplicação de ta ri fas para o trans por te en tre
as Partes Contratante (artigo 10) obedecerá a “níveis
razoáveis, levando-se em conta ”todos os fa to res pertinentes", tais como: interesse dos usuários, custo de
operação, lucro razoá vel, ca rac te rís ti cas do ser vi ço e,
quan do ade qua do, as ta ri fas co bra das por ou tras empresas aéreas operando em toda ou parte da mesma
rota. Os demais itens do acordo relacionados com a
tarifa descem a detalhes sobre a sua aprovação e fi xa ção, con sul tas e pra zos para en tra da em vi gor.
8) As ati vidadescomerciais são permitidas entre
as Par tes (ar ti go 11), atra vés da pos si bi li da de le gal de
“entrada, residência e em pre go de pes so al exe cu ti vo,
de vendas, técnico e operacional e outros es pe ci a listas ne ces sá ri os à ope ra ção dos ser vi ços acor da dos”.
9) A conversão e a remessa de receitas entre
as Partes Contratantes (art. 12) é prevista, desde
que tais receitas constituam “excedentes às somas
localmente desembolsadas”. Ademais, não estarão
sujeitas a quaisquer encargos administrativos ou
cambiais, exceto os normalmente cobrados pelos
ban cos na exe cu ção de tais con ver são e re mes sa".
10) Finalmente, a parte substantiva do acordo
con tém um dis po si ti vo mo ra li za dor so bre Ta ri fas Aero náu ti cas (art. 13), me di an te o qual
“1. Nenhuma Parte Contratante dará
pre fe rên cia à sua em pre sa aé rea ou a qualquer outra em relação a uma em presa aé rea re a li zan do ser vi ços aé re os in ter na ci o nais semelhantes da outra Parte Contratante,
na aplicação de tarifas de uso de ae ro portos, aerovias, serviços de tráfego aéreo e
ins ta la ções co ne xas sob seu con tro le.”
11) Quanto à Organização de Aviação Civil
Internacional – esta a sua denominação histórica –,
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originou-se ela da necessidade premente de serem
criadas regras jurídicas objetivando tornar mais segura
e eficiente a navegação aérea em todo o mundo, com
os Estados Unidos e a Inglaterra à frente das
discussões técnicas. Assim, foi possível chegar a um
entendimento final, em 7 de dezembro de 1994, o que
originou a Convenção sobre Aviação Civil
Internacional.
É de ser lembrado que o referido órgão, en tida de má xi ma da avi a ção ci vil mun di al, tem por ob jetivos básicos desenvolver e estimular o transporte
aéreo internacional, dentro de princípios e técnicas
básicas, com respeito absoluto à segurança da na ve ga ção aé rea.
12) No que con cer ne à par te ad je ti va do Acordo ora sob exa me (arts. 14 a 20) – con sul tas, emendas, prevalência de convenção multilateral, solução
de con tro vér si as, de nún cia, ór gão de re gis tro (Organização de Aviação Civil Internacional – OACI), en trada em vigor e feitura –, está de conformidade
com os atos in ter na ci o na is pró pri os para a es pé cie.
13) Por todo o exposto, somos pela apro vação, na íntegra, do “Acordo sobre Serviços Aéreos,
celebrando entre o Governo da República Fe de ra tiva do Brasil e o Governo da República da Hungria,
em Brasília, em 3 de abril de 1997", na forma do
Por je to de De cre to Le gis la ti vo nº 11, de 1998.
É o pa re cer, s.m.j.
Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Ro meu Tuma, Re la tor –
Lúdio Co e lho – Ber nar do Ca bral – Tião Vi an na –
Mozarildo Cavalcanti – Lauro Campos – Ma uro
Miranda – Emília Fernandes – Carlos Wilson –
João Alberto Souza – Mo re i ra Men des – Geraldo
Althoff – Gil ber to Mes tri nho – Pe dro Piva.
PARECER Nº 114, DE 1999
Da Co mis são de Re la ções Exte ri ores
e De fesa Nacional, so bre o pro jeto de
Decreto Legislativo nº 143, de 1998 (nº
691/98, na Câmara dos Deputados), que
“Aprova o texto do Acordo, por troca de No tas, sobre contrabando de armas, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Bra sil e o Go ver no da Re pú bli ca do Pa ra guai,
na ci da de de Assun ção, em 17 de ou tu bro de
1996".
Re la tor: Se na dor Ro meu Tuma
I – Re la tó rio
Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República sub me-
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teu ao Congresso Nacional, mediante a Mensagem
nº 1.590, de 17-12-97, devidamente acompanhado
de exposição de motivos do Ministro das Relações
Exteriores, o Projeto de Decreto Legislativo nº 143,
de 1998, que “Apro va o tex to do Acor do, por tro ca de
No tas, so bre con tra ban do de ar mas, ce le bra do en tre
o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Governo da República do Paraguai, na cidade de
Assun ção, em 17 de ou tu bro de 1996".
Da Exposição de Motivos nº 457, do Senhor
Ministro das Relações Exteriores, que acompanha o
texto do acordo em epígrafe, cabe destacar o
seguinte:
“O efe i to do acor do será o de cri ar um
quadro ju rídico que permita às au toridades
competentes do Brasil e do Pa raguai in tecambiar as informações necessárias para
con tro lar mais efi caz men te o co mér cio ilí ci to
de ar mas en tre os dois pa í ses.
O Acordo vem complementar um con jun to de me di das que vi sam a co i bir a de linqüên cia or ga ni za da na re gião fron te i ri ça entre Bra sil e Pa ra guai, em es pe ci al no que se
refere ao controle do tráfico de armas e do
narcotráfico. A regular troca de informações
entre as autoridades policiais no marco do
Acordo permitirá rastrear a origem das ar mas eventualmente apreendidas em ter ri tório nacional e a rota que percorreram até
seu des ti na tá rio."
Trata-se de Acordo de grande interesse do
Brasil, considerando o caráter altamente pre ventivo
de que se reveste. A vulnerabilidade do que se tem
convencionado designar de “as fronteiras”, Foz do
Iguaçu, Ciudad del Leste e Puerto Iguazu – Brasil,
Paraguai e Argentina, respectivamente –, tem-se
cons ti tu í do em um pon to crí ti co para a se gu ran ça internacional e para a segurança coletiva. Nesse es pectro, o contrabando de armas é altamente lesi vo
ao interesse da coletividade estatal, devendo ser
enfrentado com me didas como a que se busca no
pre sen te Acor do.
Res ta des ta car ain da que, quan to ao mé ri to, a
iniciativa é muito pertinente. Ao contrário de me didas como a re cen te apro va ção de lei que cri mi na li za
o por te de arma de fogo (Lei nº 9.437, de 20 de fe vereiro de 1997), de duvidosa eficácia, pois não
atin ge aque las pes so as que, por sua ín do le cri mi nosa, utilizam armas de fogo como suas “ferramentas
de trabalho”,as disposições estabelecidas nos ter mos do Acor do ora apre ci a do per mi tem dar um duro
gol pe no cri me de con tra ban do de ar mas, exis ten te
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de longa data na região supramencionada. Esse tipo
de delito tem sido uma das prin ci pa is fon tes de abas tecimento de armas utilizadas pelo banditismo e pelo
cri me or ga ni za do em nos so ter ri tó rio. Se o in ter câm bio
de in for ma ções não im pe dir a to tal ex tin ção do con trabando, estamos certos de que, ao menos, estar-se-á
di fi cul tan do ao má xi mo o seu in to le rá vel exer cí cio.
II – Voto
Diante de todo o exposto, por ser oportuno
e conveniente aos interesses nacionais e por
atender aos requisitos de juridicidade e
constitucionalidade, somos pela aprovação do
Projeto de Decreto Legislativo nº 143, de 1998,
que “Aprova o texto do Acordo, por troca de
Notas, sobre contrabando de armas, celebrado
entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Paraguai, na
cidade de Assunção, em 17 de outubro de 1996".
Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
José Sarney, Presidente – Romeu Tuma, Relator –
Tião Viana – Mozarildo Cavalcanti – Mauro
Miranda – Emília Fernandes – Carlos Wilson –
Moreira Mendes – Geraldo Althoff – Gilberto
Mestrinho – Pedro Piva – Bernardo Cabral –
João Alberto Souza.
LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 9.437 – DE 20 DE FEVEREIRO DE 1997
Institui o Sistema Nacional de Armas
– SINARM, estabelece condições para o
registro e para o porte de arma de fogo,
define crimes, e dá outras providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
....................................................................................
PARECER Nº 115, DE 1999
Da Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, sobre Projeto de Decreto
Legislativo nº 145, de 1998 (nº 693, de 1998,
na Câmara dos Deputados), que “Aprova o
texto do Acordo para a Criação da Comissão
de
Cooperação
e
Desenvolvimento
Fronteiriço, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Argentina, em Brasília, em
10 de novembro de 1997".
Relator: Senador Lúdio Coelho
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I – Relatório
Esta Co mis são é cha ma da a pro nun ci ar-se sobre o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 145, de 1998
(nº 693, de 1998, na Câmara dos Deputados), que
“apro va o tex to do Acor do para a Cri a ção da Co missão de Cooperação e Desenvolvimento Fronteiriço,
ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va
do Brasil e o Governo da República da Argentina,
em Bra sí lia, em 10 de no vem bro de 1997".
Em cum pri men to ao dis pos to no art. 49, in ci so
I da Constituição Fe deral, o Presidente da Re pú blica sub me te à apre ci a ção par la men tar o tex to des se
ato in ter na ci o nal.
O diploma legal em apreço foi aprovado pela
Câ ma ra dos De pu ta dos em 3 de de zem bro de 1998,
tendo, naquela Casa, passado pelo crivo das Co mis sões de Re la ções Exte ri o res e de De fe sa Na ci onal, de Economia, de Indústria e Comércio, de De sen vol vi men to Urba no e Inte ri or, e de Cons ti tu i ção e
Jus ti ça e de Re da ção.
Segundo a exposição de motivos en ca mi nhada a esta Casa pelo Ministério das Re la ções Exte rio res, o Acor do para a cri a ção da Co mis são de Co ope ra ção e De sen vol vi men to Fron te i ri ço visa a iden tificação e proposição de iniciativas tendentes a pro mo ver o de sen vol vi men to e a in te gra ção, nas zo nas
fronteiriças, entre Brasil e Argentina, cons ti tu indo-se, portanto, em tema que se insere no quadro
privilegiado das atuais relações entre aqueles pa íses. Trata-se, ademais, de instrumento relevante
para a consecução dos objetivos do Mercosul, uma
vez que facilitará o crescimento econômico equi librado das regiões adjacentes à fronteira comum
Bra sil/Argen ti na, pro mo ven do, as sim, o bem-estar de
suas po pu la ções.
O instrumento internacional em tela cria a Co missão de Cooperação e De sen vol vi men to da Fronteira, denominada “Codefro”, in tegrada por re presentantes de Órgãos Técnicos com competência
sobre os te mas es pe cí fi cos a se rem tra ta dos e por
re presen tan tes das re gião fron te i ri ça. a Co de fro terá
como objetivos primordiais identificar pro jetos co muns na zona da fron te i ra, para im pul si o nar e co orde nar seu es tu do e exe cu ção, par ti cu lar men te os de
impacto social, como os referentes saúde, ha bi tação, de sen vol vi men to eco nô mi co e educação; re comendar a adoção de medidas que possam be ne fi ciar a região fronteiriça; identificar e impulsionar
ações con jun ta que fa ci li tem o trân si to de pes so as e
a circulação de bens na fronteira comum; contribuir
para o re for ço e con so li da ção das em pre sas pro du tivas com empreendimentos e pro je tos na zona fronteiriça; trabalhar de forma coordenada com os me canismos e programas já estabelecidos por ambos
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os países na fronteira; pro mover a in tegração eco nô mi ca fron te i ri ça me di an te a re co men da ção da cele bra ção de acor dos bi la te ra is; e im pul si o nar o in tercâm bio cul tu ral, tu rís ti co, edu ca ti vo, téc ni co e ci en tífi co nas zo nas de fron te i ra.
É o re la tó rio.
II – Pa re cer
O ato in ter na ci o nal sob exame vem cor ro borar a im por tân cia con fe ri da pelo Governo bra si le iro às iniciativas conducentes à integração eco nômica do Cone Sul. Com efe i to, a ado ção de ins trumen tos in ter na ci o na is bilaterais, que promovam o
desenvolvimento econômico e social das zonas
fronteiriças dos pa í ses do Mer co sul e de seus associados, contribui enormemente para o for ta le cimen to do pro ces so de in te gra ção, por quan to visa
a equi li brar as eco no mi as das re giões ge o grá fi cas
onde se de sen ca de ou, na prá ti ca, a in te gra ção.
A criação de uma Comissão nos termos
propostos constitui um importante passo a proporcionar as ini ci a ti vas ne ces sá ri as ao al me ja do
for ta le ci men to e di na mi za ção das zo nas de fronte i ra en tre o Bra sil e a Argen ti na.
Por todo o exposto, opinamos fa vo ra velmente à aprovação do Acordo para a Cri a ção da
Comissão de Cooperação e Desenvolvimento
Fronteiriço, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pública Fe derativa do Bra sil e o Go ver no da Re públi ca da Argen ti na.
Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
José Sarney, Presidente, – Lúdio Coelho, Relator
– Bernardo Ca bral – Tião Vi a na – Emí lia Fer nandes – Gil ber to Mes tri nho – Ge ral do Althoff – Mauro Mi ran da – Pe dro Piva – Mo za ril do Ca val can ti
– João Alberto Souza – Car los Wilson – Moreira
Mendes.
PARECER Nº 116 DE 1999
Da Comissão de Relações Exteriores e De fe sa Na ci o nal so bre o Pro je to de
Decreto Legislativo nº 146, de 1998 (nº 694,
de 1998, na Câmara dos Deputados), que
“Aprova o texto do Acordo sobre Isenção
Par ci al de Vis to, ce le bra do en tre o Go ver no
da República Fe derativa do Brasil e o Go verno do Reino da Tailândia, em Brasília,
em 21 de ju lho de 1997".
Re la tor: Se na dor Lú dio Co e lho
I – Re la tó rio
Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional, me dianteaMensagem nº 1.261,
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de 30 de outubro de 1997, devidamente acom pa nhado de ex po si ção de mo ti vos do Mi nis tro das Re la ções
Exte ri o res, o Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 146, de
1998 (nº 694, de 1998, na Câmara dos Deputados),
que “Aprova o texto do Acordo sobre Isenção Parcial
de Vis to, ce le bra do en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe derativa do Brasil e o Governo do Reino da Ta i lândia, em Bra sí lia, em 21 de ju lho de 1997".
O Acordo foi inicialmente apreciado pela
Câmara dos Deputados, que aprovou o proje to
de decreto legislativo de corrente da mensagem,
for mu la do por sua Co mis são de Re la ções Exte riores e de De fesa Nacional, após o exame dele
pela Comissão de Constituição e Justiça e de
Redação. A mensagem foi re ce bi da pela Câ ma ra
dos Deputados em 31 de outubro de 1997, e o
pro je to de de cre to le gis la ti vo re ce beu a chan ce la
daquela Casa em 3 de de zembro de 1998, sendo
enviado ao Se nado Fe deral no dia 9 de de zembro sub se qüen te.
Nesta Casa, a proposição em epígrafe foi
dis tri bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal em 15 de de zem bro de 1998, e a
este re la tor, em 6 de ja ne i ro úl ti mo.
É o re la tó rio.
II – Voto
Cuida-se aqui, a toda evidência, de tratado
conveniente e opor tu no aos in te res ses na ci o nais devido ao seu conteúdo ple namente com pa tível com as necessidades atuais de ur gência e
flexibilidade nos deslocamentos internacionais,
seja por razões de negócios, seja por ra zões de
lazer.
Da Expo si ção de Mo ti vos nº 379, do Se nhor Minis tro das Re la ções Exte ri o res, que acom pa nha o texto do tra ta do em re fe rên cia, cabe des ta car o se guin te:
“O re fe ri do Acor do tem como ob je tivo criar maiores facilidades no trânsi to
de na cionais brasileiros e ta ilandeses
que viajem, respectivamente, à Tailândia
e ao Bra sil para fins de ne gó ci os ou tu ris mo,
isentando-os da ob ten ção de vis tos con su lares para per ma nên cia de até 90 dias”.
Com base no exposto, considerando ser de
todo con ve ni en te aos in te res ses do País a ra ti fi cação do Acordo em análise, concluo este parecer
opinando pela aprovação do Projeto de Decreto
Le gis la ti vo nº 146, de 1998 (nº 694, de 1998, na Câmara dos Deputados), que “Aprova o texto do
Acordo sobre Isenção Parcial de Visto, celebrado
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e o Governo do Reino da Tailândia, em Brasília,
em 21 de ju lho de 1997".
Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
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José Sar ney, Pre si den te – Lú dio Co e lho, Re la tor –
Bernardo Cabral – Tião Vi a na – Mo za ril do Ca valcanti – Mauro Miranda – Ge raldo Althoff – João
Alberto Souza – Emília Fernandes – Carlos Wil son – Moreira Mendes – Pedro Piva – Gilberto
Mestrinho.
PARECER Nº 117, DE 1999
Da Comissão de Relações Exteriores e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
Decreto Legislativo nº 147, de 1998 (nº 696,
de 1998, na Câmara dos Deputados), que
“Aprova o texto da Convenção sobre Pre venção e Pu ni ção de Cri mes con tra Pes soas que Gozam de Proteção Internacional,
Inclusive Agentes Diplomáticos, concluída
em Nova Iorque, em 14 de dezembro de
1973, com a reserva prevista no § 2º do art.
13 da Con ven ção”.
Re la tor: Se na dor José Agri pi no Maia
I – Re la tó rio
Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu
ao Congresso Nacional mediante a Mensagem nº
1.213, de 21-10-97 devidamente acompanhado de ex posição de motivos do Ministro das Relações Exte ri ores, o Projeto de Decreto Legislativo nº 147, de 1998
(nº 696, de 1998, na Câmara dos Deputados), que
“apro va o tex to da Con ven ção so bre Pre ven ção e Pu nição de Crimes contra Pessoas que Gozam de Pro teção Internacional,inclusive Agentes Diplomáticos, con cluída em Nova Iorque, em 14 de dezembro de 1973,
com a reserva prevista no § 2º do art. 13 da Con venção”.
Da Expo si ção de Mo ti vos nº 457, do Se nhor Minis tro das Re la ções Exte ri o res, que acom pa nha o texto do acor do em epí gra fe, cabe des ta car o se guin te:
“A Assembléia Geral das Nações Uni das adotou, em 14 de dezembro de 1973, a
”Con ven ção So bre a Pre ven ção e Pu ni ção de
Cri mes Con tra Pes so as que Go zam de Pro teção Internacional, inclusive Agentes Di plo máticos". A adoção desse diploma ju rí di co constituiu resposta da comunidade internacional
ao crescente número de atentados terroristas
que vinha à época, vitimando funcionários di plomáticos e consulares, em numerosos pa íses.
A razão que determinou a elaboração
da re fe ri da Con ven ção en con tra-se ade quadamente expressa em seus pa rá gra fos preambulares: os crimes contra agentes di plomáticos e outras pessoas que gozam de
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pro te ção in ter na ci o nal, ao co lo ca rem em risco a se gu ran ça des sas pes so as, cri am uma
séria ameaça à manutenção de relações
amis to sas e co o pe ra ti vas en tre os Esta dos.
A Convenção está em vigor desde 20
de fe vereiro de 1977. Em julho de 1997, o
nú me ro de Par tes ele va va-se a 94.
Em ra zão da ine xis tên cia de um ins trumento jurídico internacional de amplo es pectro, vol tado para o combate ao ter ro rismo em suas diversas manifestações, o de sen vol vi men to do Di re i to Inter na ci o nal nes ta
área se dá, fundamentalmente, por meio do
progressivo preenchimento das lacunas
exis ten tes na or dem ju rí di ca in ter na ci o nal. A
“Convenção sobre a Prevenção e Punição
de Crimes Contra Pessoas que gozam de
Proteção Internacional, inclusive Agentes
Di plo má ti cos” de sem pe nha um pa pel sig ni ficativo nesse sentido. A adesão do Brasil à
referida Convenção, além de justificar-se
em vis ta da re le vân cia da ma té ria, in se re-se
em um contexto de atualização e for ta le cimento dos compromissos in ternacionais do
Brasil no combate ao terrorismo in ter na ci onal."

ção do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 147, de 1998,
que “aprova o texto da Convenção sobre Prevenção e
Pu ni ção de Cri mes Con tra Pes so as que Go zam de Prote ção Inter na ci o nal, in clu si ve Agen tes Di plo má ti cos, concluída em Nova Iorque, em 14 de dezembro de 1973,
com a reserva prevista no § 2º do art. 13 da Con venção”.
Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
José Sar ney, Presidente – José Agri pi no, Relator
– Mauro Miranda – Geraldo Althoff – Emília Fernan des – Tião Vi a na – Mo za ril do Ca val can ti – Pedro Piva – Gilberto Mestrinho – Carlos Wilson –
Bernardo Cabral – João Alber to Sou za – Mo re i ra
Mendes.

Trazendo como parte substantiva de seu ar ti culado a tipificação de “crimes contra pessoas in ter na cionalmente protegidas”, o que está previsto no art. 2º,
bem como a de fi ni ção, nos ter mos do art. 1º, de “pessoa internacionalmente protegida”, a Convenção, ora
exa mi na da, cons ti tui-se em va li o so ins tru men to para o
aper fe i ço a men to das re la ções in ter na ci o na is.
Em que pese ter sido ne go ci a da no co me ço da
dé ca da de 70, ob ser va-se que sua im por tân cia permanece inal te ra da, ten do em vis ta as cons tan tes violações de que são vítimas agentes di plomáticos e
funcionários internacionais, no pleno exercício de
suas re le van tes fun ções.
Cabe aduzir, ainda, que, no que tange à so lução de controvérsias referentes à interpretação e à
aplicação da Convenção examinada, prevista em
seus arts. 12 e seguintes, impõe-se pela prudência
que o Brasil formule a reserva pre vis ta no art. 13, §
2º, de for ma a es ta be le cer que even tu a is con tro vérsi as so men te se rão sub me ti das à ar bi tra gem ou procedimento junto à Cor te Internacional de Justiça,
mediante consentimento expresso das par tes, a ser
ma ni fes ta do caso a caso.

Com fun da men to no dis pos to no art. 49, in ci so
I, da Constituição, o Po der Executivo, por meio da
Mensagem nº 1.037, de 29 de outubro de 1996,
submete ao Congresso Nacional o texto do Acordo
Comercial celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996.
O Acordo foi inicialmente apreciado pela Câ mara dos De pu ta dos, que apro vou o Pro je to de Decre to Le gis la ti vo decorrente da men sa gem, for mu lado por sua Comissão de Relações Exte ri o res e Defesa Nacional, após o exame do mesmo, também,
pelas Comissões de Economia, Indústria e Co mércio; de Finanças e Tributação; e de Constituição e
Justiça e de Redação. A mensagem foi recebida
pela Câmara dos Deputados em 29 de outubro de
1996, e o Projeto de Decreto Legislativo derivado
recebeu a chancela daquela Casa em 5 de jane i ro
de 1999, chegando ao Se nado Federal um dia de pois.
Nesta Casa, a proposição em epí gra fe foi distri bu í da à Co mis são de Re la ções Exte ri o res e De fesa Nacional em 8 de janeiro de 1999, e, na Co missão, a esta Re la to ra, em 19 de ja ne i ro úl ti mo.
É o re la tó rio.

II – Voto
Por ser oportuno e conveniente aos in te resses nacionais e por atender aos requisitos da ju ridicidadeeconstitucionalidade, so mos pela apro va-

PARECER Nº 118, DE 1999
Da Co mis são de Re la ções Exte ri o res,
sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº
4, de 1999 (nº 658, de 1998, na Câmara
dos Deputados), que “Aprova o texto do
Acordo Comercial celebrado entre o Go verno da República Federativa do Brasil e
o Governo da República da Indonésia, em
Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996".
Re la tor: Se na do ra Emí lia Fer nan des
I – Re la tó rio

II – Voto
Trata-se, aqui, de um acordo entre o Brasil e a
Indonésia, que visa basicamente a fortalecer as re la-
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ções comerciais entre os dois países, estabelecendo
nor mas ge ra is e co muns para a igual da de de tra ta mento, para o alcance de benefícios recíprocos e para um
eqüitativo sistema de solução de controvérsias. Vale
ressaltar que essa possível extensão de benefícios
mú tu os, pre vis ta no Acor do, está apa re lha da com fortes e le gí ti mas sal va guar das para a nos sa área de inte gra ção pri o ri tá ria, que é o Mer co sul.
Na Exposição de Motivos do Ministro das Re lações Exteriores, que acompanha a Mensa gem
Presidencial, depreende-se bem esse caráter do
acor do em apre ço, ex pres so no se guin te tre cho:
O acor do ob je ti va es ti mu lar o pro ces so
de desenvolvimento econômico de ambos
os pa í ses con tra tan tes e re i te ra os dis po si tivos, no nível bi lateral, do direito da Indo nésia ao tratamento de Nação Mais Fa vo re cida, conforme assumidos na OMC e pre vistos no art. II do Acordo Comercial. Na pers pectiva desse ar ti go, Bra sil e Indo né sia eximem-se de se es ten de rem mu tu a men te prefe rên ci as re gi o na is, sub-regionais ou con cedidas a países vizinhos, como dispõe o art.
III do re fe ri do Acor do.
A Indonésia é hoje país emergente,
po den do ofe re cer ao Bra sil mu i to de sua experiência econômica, que contempla gran des realizações. Seu papel no contexto da
ASEAN e do Sudeste Asiático é fun da mental. da mes ma for ma, o Bra sil, na qua li da de
de membro do Mercosul, vê na Indonésia
um par ce i ro na tu ral para, por meio do diá lo go
e da cooperação econômica, financeira, co mercial, científica e tecnológica, estreitar os
la ços en tre es ses dois im por tan tes blo cos.
Tra ta-se, pois, de um acor do ge né ri co de es tabelecimento de relações co merciais, destinado a
ser vir de base para mais am plos e pro fun dos en tendi men tos e par ce ri as mer can tis.
Com base no exposto, considerando ser de
todo conveniente aos interesses do País a ra ti fi cação do Acordo em aná lise, concluo este Parecer
opi nan do pela apro va ção do Pro je to de De cre to Legis la ti vo nº 4 de 1999, que apro va o tex to do Acor do
Comercial celebrado entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República da
Indo né sia, em Bra sí lia, em 24 de se tem bro de 1996.
Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
José Sar ney, Presidente – Emília Fer nan des, Rela tor – Tião Vi a na – Mo za ril do Ca val can ti – Mo re ira Men des – Gil ber to Mes tri nho – Ge ral do Althoff
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– Mauro Miranda – João Alberto Souza – Carlos
Wil son – Pe dro Piva – Ber nar do Ca bral.
PARECER Nº 119, DE 1999
Da Comissão de Relações Exteriores e De fe sa Na ci o nal, so bre o Pro je to de
De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 1999 (nº 700,
de 1998, na Câmara dos De pu ta dos), que
“Aprova o texto do Convênio Inte ra me ricano sobre Permissão Internacional de
Radioamador, aprovado em Washington,
em 8 de ju lho de 1995".
Re la tor: Se na dor Mo re i ra Men des
I – Re la tó rio
Atendendo a dispositivo constitucional, o Se nhor Presidente da República submeteu à apre ci ação do Con gres so Na ci o nal o tex to in ter na ci o nal em
epígrafe, devidamente acompanhado de exposição
de motivos do Ministro de Estado das Relações
Exteriores, onde se lê que o referido documento foi
idealizado pelos Estado-membros da Comissão
Interamericana de Telecomunicações – CITEL, ór gão especializado da Organização dos Estados
Americanos, e assinado pelo Embaixador do Brasil
junto à OEA, após análise do Ministério das Co municações.
O do cu men to sub me ti do ao exa me des ta co missão dispõe que cada parte autorizará, em seu ter ri tório, a operação temporária de estações de ra di o a madorismo, por pessoas portadoras de permissão in ternacional de radioamador – IARP, expedida por outro
Estado Par te, sem pre ju í zo de sua so be ra nia so bre o
uso do es pec tro ra di o e lé tri co na sua ju ris di ção.
Cada Estado Parte só po derá fornecer as re feridas permissões aos seus próprios cidadãos,
que serão submetidos a taxas, ape nas, no Esta do
expedidor.
As normas relativas à IARP são enumeradas
no art. 3 do tra ta do, que de ter mi na que ela não terá
va li da de para ope ra ção no ter ri tó rio do Esta do Par te
ex pe di dor e terá efe i tos nos ou tros Esta dos du ran te
um ano, desde que não tenha se expirado a au to rização nacional do portador. Os radioamadores que
têm apenas uma autorização tem porária expedida
num país estrangeiro não poderão beneficiar-se da
pre sen te Con ven ção.
A IARP será expedida de acordo com duas
classes de au to ri za ção de ope ra ções e cada Esta do
Par te po de rá re je i tar, sus pen der ou can ce lar sua utilização, de conformidade com sua legislação. Seu
portador transmitirá apenas nas freqüências au to ri-
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za das pelo Esta do Par te vi si ta do e obe de ce rá a todas as suas nor mas.
Os Estados signatários reservam-se o direito
de firmar acordos su plementares sobre mé todos e
procedimentos referentes à aplicação desta Con venção, que é aberta à assinatura de todos os
membros da Citel e suscetível de reservas, não in com pa tí ve is com os seus ob je ti vos e pro pó si tos.
O presente documento da OEA substitui a
Convenção de Lima ou Convenção Interamericana
sobre o Serviço de Radioamador, mas não alterará
nem afetará quaisquer acordos mul ti la te ra is ou bi late ra is vi gen tes no to can te à ope ra ção tem po rá ria do
Serviço de Ra di o a ma dor, nos Estados membros da
Citel. Entrará em vigor no trigésimo dia contado a
par tir da data em que dois Esta dos se te nham tor nado Partes dela e vigerá por prazo indeterminado,
podendo ser extinta por acordo das Par tes e ob je to
de de nún cia in di vi du al.
Num anexo da Convenção encontra-se o mo delo, a ser seguido pelas Partes, quando da emis são de uma IARP.
A matéria, ora sob nosso exame, logrou apro va ção em to das as co mis sões que a apre ci a ram na
Câ ma ra dos De pu ta dos.
É o re la tó rio.
II – Voto
Destaca o preâmbulo deste documento in teramericano, que sua mo ti va ção prin ci pal se situa nos be ne fí ci os pro por ci o na dos pe las ati vi dades de radioamadorismo e no interesse dos
Estados-membros da Citel em permitir que ci dadãos, de qualquer Estado-membro, au torizados
a operar no Serviço de Radioamador em seus
países, operem, temporariamente, em qualquer
ou tro país a ela as so ci a do.
A pro pos ta pa re ce-nos jus ta, ten do em vista que possibilita o exer cício internacional de
uma ati vi da de sa bi da men te me ri tó ria e re le van te,
sem abrir mão dos di re i tos e de ve res ine ren tes à
so be ra nia de cada Esta do so bre o uso do es pectro ra di o e lé tri co sob sua ju ris di ção.
É, sem dú vi da, opor tu no que a OEA, na sua
tarefa de codificação do Di re i to Inter na ci o nal, se
preocupe em legislar sobre essa matéria de co notação transacional, sem se desvincular dos
parâmetros traçados pela instituição universal e
pioneira que, atualmente, se denomina União
Inter na ci o nal de Te le co mu ni ca ções (UIT).
Nos so voto é, por tan to, fa vo rá vel à apro vação da presente matéria, nos termos do Proje to
de De cre to Le gis la ti vo nº 6, de 1999.
Sala da Comissão, 16 de março de 1999. –
José Sar ney, Pre si den te – Mo re i ra Men des, Re la tor
– Bernardo Cabral – Tião Viana – Mozarildo Ca -
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valcanti – Emília Fernandes – Geraldo Althoff –
Ma u ro Mi ran da – Lú dio Co e lho – Car los Wil son.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, Propostas de Emenda à Constituição, que
serão lidas pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
São li das as se guin tes:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 10, DE 1999
Dá nova redação ao § 5º do art. 14
da Cons ti tu i ção Fe de ral, su pri min do a reeleição para prefeitos e prevendo a de sin com pa ti bi li za ção nos ou tros ca sos.
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Sena do Fe de ral, nos ter mos do art. 60 da Cons ti tu i ção
Federal, promulgam a seguinte emenda ao texto
constitucional:
Artigo 1º – O § 5º do art. 14 da Constituição
Fe de ral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 14. ................................................
§ 5º O Pre si den te da Re pú bli ca os Governadores de Estado e do Distrito Federal
e quem os houver su cedido ou substituído
no curso dos mandatos poderão ser re e le itos para um úni co pe río do sub se qüen te, deven do se afas tar do car go seis me ses an tes
das ele i ções."
Justificação
A presente Emenda à Constituição justifica-se
pela necessidade urgente de alterar a Constituição
Fe de ral no to can te à re e le i ção para pre fe i tos pre vista no § 5º do art. 14 de nos sa Car ta Mag na, além de
estabelecer a obrigatoriedade do afastamento do
car go que ocu pa.
Em 1997 foi aprovada uma Emenda Cons ti tucional alterando toda uma tradição le gislativa que
impedia os governantes que estivessem no exer cício de seu mandato, de concorrerem à reeleição.
Esta restrição tinha como fundamento o receio de
que os chefes do Poder Executivo usassem a má qui na ad mi nis tra ti va es ta tal para be ne fí cio pró prio, o
que, como vi mos re cen te men te, ti nha fun da men to.
Na época das discussões daquela PEC, tanto
na Câ ma ra quan to no Sena do, vá ri as po si ções po lí ticas aler ta vam para o pe ri go do ins ti tu to da re e le i ção.
Determinados setores eram completamente con trá rios a que a reeleição passasse a vigorar em nosso
texto ma ior no tocante a cargos Executivos. Outros,
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apesar de se rem fa voráveis a que os governantes
que ti ves sem exer ci do um bom man da to pu des sem
ter a possibilidade de se candidatarem novamente
no pe río do sub se qüen te ao seu exer cí cio, acha vam
por bem que houvesse desincompatibilização do
cargo para poderem concorrer a novo mandato.
Nes ta cor ren te, ape sar de não ter sido vi to ri o sa, estava o atual Governador de São Paulo, Dr. Mário
Covas, que, mesmo sem es tar obri ga do, se afas tou
espontaneamente de seu cargo, por entender que
não se ria éti co con ti nu ar exer cen do o man da to e ao
mesmo tempo concorrer à re eleição. Se gundo ele,
isto atrapalharia a igualdade de condições entre os
candidatos, conforme pre visto na atual lei eleitoral
(Lei nº 9.504/97). Com este mesmo pensamento o
atual Governador do Rio Grande do Sul também se
afas tou do car go para con cor rer à sua re e le i ção.
No entanto, para tristeza nossa e prejuízo do
Brasil a grande maioria dos Parlamentares, apo i ados irrestritamente pelo Presidente da Re pública e
pe los atu a is go ver na do res dos es ta dos, fo ram fa voráveis a que a reeleição dos chefes do Poder Exe cutivo fosse realizada sem que houvesse qualquer
afas ta men to do car go exer ci do.
Isto ca u sou in clu si ve uma in con gruên cia na Lei
nº 64/90 (Lei das Inelegibilidades), na medida em
que havia obrigatoriedade de um governador de
estado se afastar de seu car go caso qui ses se con correr à Câmara Federal, e de não ter esta mes ma obrigação caso quisesse concorrer ao mesmo cargo. A
ques tão sus ci ta da foi levada ao Poder Ju di ciá rio para
maioresesclarecimentos. Era ne ces sá rio sa ber se havia obri ga ção do afas ta men to ou não, no caso de concorrer ao mes mo car go. O Su pre mo po si ci o nou-se favo rá vel à não obri ga to ri e da de do afas ta men to.
Passada aquela celeuma, deu-se a reeleição
nos mol des que os go ver nis tas que ri am. Entre tan to,
juntamente com o pe ríodo eleitoral deste ano, veio
um abu so indiscriminado do uso da máquina do
Estado, tanto na reeleição do atual Presidente,
quanto na maioria dos estados brasileiros que não
são ad mi nis tra dos por pes so as sé ri as e de cen tes.
Só para exem pli fi car, no Esta do de Ser gi pe, o
atual governador, Sr. Albano Franco, realizou con vênios extemporâneos com os municípios, num
mon tan te su pe ri or a 48 mi lhões de re a is, mes mo depois da ve da ção le gal para tan to. É o uso do di nhe iro pú bli co para be ne fi ci ar a can di da tu ra da que le que
está exercendo o cargo de governador. Este é só
um exem plo do que deve ter ocor ri do na gran de maioria dos nos sos es ta dos. Por es tas e ou tras ra zões
é importante que reavaliemos o instituto da re e le ição como um todo, e em es pe ci al a dos pre fe i tos.
Ora ilus tres co le gas, se hou ve uso da má qui na
administrativa por parte dos atuais governadores,
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imaginem quando as eleições mu nicipais acon te cerem, daqui a dois anos. Principalmente nos pe quenos mu ni cí pi os onde a prá ti ca cli en te lis ta dos pre fe itos, que se uti li zam do ve lho cos tu me do toma lá dá
cá, passar a vigorar. Por esta e outras razões, não
podemos permitir que exista reeleição para o cargo
de pre fe i to, sob pena de ver mos as má qui nas ad minis tra ti vas mu ni ci pa is se rem uti li za das para be ne fi ciar seus ocu pan tes de for ma di re ta.
Outrossim, tanto na esfera federal quanto na
estadual, ainda que de ma neira limitada, existe al gum tipo de controle dos atos executivos, que são
realizados pela imprensa e pela sociedade civil or ga ni za da. No en tan to, em âm bi to mu ni ci pal, com exce ção das gran des ci da des que re pre sen tam me nos
de 1% do to tal dos mu ni cí pi os bra si le i ros, não exis te
qual quer tipo de con tro le dos atos dos pre fe i tos. Isto
os leva a fa zer uso do di nhe i ro pú bli co como se fosse pri va do, ca rac te ri zan do as sim a uti li za ção da máquina administrativa em benefício próprio, ou seja,
em be ne fí cio da sua re e le i ção.
Ainda que mantivéssemos a possibilidade de
re e le i ção para os pre fe i tos, pre ven do so men te a desincompatibilização, como nos demais ca sos, isto
não funcionaria de forma adequada, pois falta aos
mu ni cí pi os ele men tos para exer cer con tro le so bre o
Po der Pú bli co, como foi ci ta do aci ma. Com ex ce ção
de poucos municípios brasileiros, a grande ma ioria
não pos sui um jor nal lo cal, e quan do isto exis te, normalmente o proprietário, ou é o próprio prefeito ou
algum correligionário seu. Sen do as sim, fica com plicado aos cidadãos tanto saber se houve uso de di nhe i ro pú bli co por par te da pre fe i tu ra para be ne fi ci ar
o candidato-prefeito, quanto a divulgação por meio
da im prensa, caso isto tenha ocorrido. O controle
social é ínfimo na grande ma ioria de nossas ci dades.
Os avan ços pro mo vi dos pela Cons ti tu i ção Fe deral de 1988 são indiscutíveis em diversos aspectos.
Lamentavelmente, no tocante à esta alteração re ferente à reeleição, foi um erro termos aprovado este
instituto nos moldes em que está sendo praticado,
sem um controle mais efetivo, com restrições mais
claras.
Diante disso, o Congresso Nacional não pode
ficar inerte. É fundamental que nós assumamos a
responsabilidade de de ci dir so bre esta mu dan ça na
Cons ti tu i ção Fe de ral ve dan do à re e le i ção dos pre fei tos e obri gan do aque le que es ti ver com o in tu i to de
se candidatar novamente, a se afastar do car go, no
mí ni mo seis me ses an tes. Sen do as sim, para o bem
do Bra sil e para uma me lhor li su ra dos ple i tos ele i torais, espero contar com o apoio dos Ilustres Pares
para a apro va ção des ta Pro pos ta de Emen da Constitucional.
Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra, PT/SE.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
CAPÍTULO IV
Dos Di re i tos Po lí ti cos
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo
su frá gio uni ver sal e pelo voto di re to e se cre to, com valor igual para to dos, e, nos ter mos da lei, me di an te:
....................................................................................
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Fe deral, os Pre fe i tos e quem os hou ver su ce di do ou subs ti tu í do
no curso dos mandatos po derão ser reeleitos
para um úni co pe río do sub se qüen te.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 11, DE 1999
Dá nova redação ao § 3º do art. 176
da Constituição Fe deral e ao art. 44 do
Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Senado Fe deral, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal.
Art. 1º O § 3º do art. 176 da Cons ti tu i ção Fe deral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 176. ..............................................
§ 3º As au to ri za ções e con ces sões re lativas a recursos e jazidas minerais previstas
nesse artigo se rão sem pre por pra zo de ter minado, na forma da lei, não podendo ser ce didas ou transferidas, total ou parcialmente,
sem pré via anuên cia do Po der con ce den te."
Art. 2º É al te ra do o art. 43 do Ato das Dis po sições Constitucionais Transitórias e nele inserido um
pa rá gra fo, pas san do a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 43. Serão revistas pelo Po der Executivo, em dois anos, a contar da pro mul gação des ta Emenda, com ba te exclusivamente
no cri té rio de le ga li da de da ope ra ção, to das as
concessões de lavra de recursos e ja zi das mine ra is re a li za das des de 15 de agos to de 1995.
Parágrafo único. Comprovada a
ilegalidade e decretada a anulação, os
direitos e privilégios da concessão extinta
serão revertidos ao Poder concedente."
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Art. 3º O art. 44 do Ato das Dis po si ções Constitucionais Transitórias passa a vi gorar com a se guin te re da ção:
“Art. 44. São mantidas pelo prazo de
dez anos as atuais concessões relativas à
pesquisa e à lavra de recursos e jazidas mi nerais.”
Justificação
Com a pro mul ga ção da Emen da Cons ti tu ci o nal
nº 6, de 1995, de 15 de agosto de 1995, ina u gurou-se um novo regime de pes qui sa e la vra de ja zidas e recursos minerais, bem como de apro ve i tamen to de po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca.
Todavia, mantiveram-se como bens da União os
po ten ci a is de ener gia hi dráu li ca e os re cur sos mi ne ra is,
in clu si ve os do sub so lo (art. 20, in ci sos VIII e IX, CF).
Assim, atu al men te, a pes qui sa e a la vra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais
de energia hi dráulica podem ser efetuados por bra si le i ros ou em pre sas cons ti tu í das sob as leis bra si leiras, com sede e administração no País, mediante
autorização ou concessão, garantindo-se-lhes, tão
so men te a pro pri e da de do pro du to da la vra.
À União, nes se con tex to, pre ci sam ser as se gura das con di ções para o ple no exer cí cio de seu di re ito de propriedade, uma vez outorgadas au to ri zações ou concessões. Pedra angular para a fixa ção
de uma ambiência favorável ao resguardo dos in teresses da União, enquanto pro prietária, é o re conhe ci men to da ne ces si da de de fir mar-se a tem po rariedade das concessões concernentes à matéria.
Ressalte-se que, nesse caso, o deferimento, pelo
texto constitucional, da propriedade em questão ao
ente po lí ti co-administrativo fe de ral de ve-se, es sen cial men te, ao pri ma do do in te res se pú bli co em um setor con si de ra do es tra té gi co.
No âm bi to do apro ve i ta men to de po ten ci a is hidráulicos a questão já se encontra devidamente
equacionada na legislação infraconstitucional que
re gu la do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 175 da
Constituição. No que pertine às autorizações, já há
também no § 3º do art. 176 da Lei Maior o devido
acolhimento do princípio aqui preconizado. Resta,
apenas, con so li dar no or de na men to ju rí di co pátrio a
mesma sistemática para a exploração, por con cessão, de re cur sos e ja zi das mi ne ra is. Esse é o pro pósi to da pre sen te pro po si ção que su bli nhe-se – é flexível o bas tan te, a pon to de de i xar para a lei a es tipu la ção de pra zos, con for me con di ções que o le gisla dor or di ná rio vier a dis por.
Ademais, buscamos ainda mo dificar dis po si tivos do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tóri as, de for ma a que se pro ce dam os ajus tes ne cessá ri os ao novo mo de lo pre ten di do. Em pri me i ro lu gar
advogamos uma revisão das concessões efetuadas
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desde a promulgação da Emenda Constitucional nº
6, de 1995, com base exclusivamente no cri té rio da
legalidade da operação. Em se gundo urge que se
estabeleçam termos finais para as atuais au to ri zações em 1995, com base exclusivamente no critério
da legalidade da operação. Em segundo, urge que
se es ta be le çam ter mos fi na is para as atu a is con cessões, a fim de que, desde logo, sejam lançadas as
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bases da nova organização dessa área no domínio
eco nô mi co, sem que a tran si ção se pro ces se de forma tra u má ti ca.
Pelos motivos expostos, confiamos no
acolhimento da presente proposição.
Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Senador José Eduardo Dutra, PT/SE.
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LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Arts. 173 a 177
*Art. 176. As jazidas, em lavra ou não, e
demais recursos minerais e os potenciais de energia
hidráulica constituem propriedade distinta da do
solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e
pertencem à União, garantida ao concessionário a
propriedade do produto da lavra.
§ 1º A pesquisa e a lavra de recursos minerais
e o aproveitamento dos potenciais a que se refere o
caput deste artigo somente poderão ser efetuados
mediante autorização ou concessão da União, no
interesse nacional, por brasileiros ou empresa
constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua
sede e administração no País, na forma da lei, que
estabelecerá as condições específicas quando
essas atividades se desenvolverem em faixa de
fronteira ou terras indígenas.
§ 2º É assegurada participação ao proprietário
do solo nos resultados da lavra, na forma e no valor
que dispuser a lei.
§ 3º A autorização de pesquisa será sempre
por prazo determinado, e as autorizações e
concessões previstas neste artigo não poderão ser
cedidas ou transferidas, total ou parcialmente, sem
prévia anuência do Poder concedente.
§ 4º Não dependerá de autorização ou
concessão o aproveitamento do potencial de
energia renovável de capacidade reduzida.
** Art. 177. Constituem monopólio da União:
I – a pesquisa e a lavra das jazidas de petróleo
e gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos;
II – a refinação do petróleo nacional ou
estrangeiro;
III – a importação e exportação dos produtos e
derivados básicos resultantes das atividades
previstas nos incisos anteriores;
IV – o transporte marítimo do petróleo bruto de
origem nacional ou de derivados básicos de
petróleo produzidos no País, bem assim o
transporte, por meio de conduto, de petróleo bruto,
seus derivados e gás natural de qualquer origem;
V – a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o
reprocessamento, a industrialização e o comércio de
minérios e minerais nucleares e seus derivados.
§ 1º A União poderá contratar com empresas
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es ta ta is ou pri va das a re a li za ção das ati vi da des previs tas nos in ci sos I a IV des te ar ti go, ob ser va das as
con di ções es ta be le ci das em lei.
§ 2º A lei a que se re fe re o § 1º dis po rá so bre:
I – a garantia do fornecimento dos derivados
de pe tró leo em todo o ter ri tó rio na ci o nal;
II – as con di ções de con tra ta ção:
....................................................................................
ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
....................................................................................
Art. 44. As atu a is em pre sas bra si le i ras ti tu la res
de au to ri za ção de pesquisa, concessão de lavra de
recursos minerais e de aproveitamento dos po ten cia is de ener gia hi dráu li ca em vi gor te rão qua tro anos,
a partir da promulgação da Constituição, para cumprir os re qui si tos do art. 176, § 1º.
§ 1º Ressalvadas as disposições de interesse
na ci o nal pre vis tas no tex to cons ti tu ci o nal, as em presas bra si le i ras ficarão dis pen sa das do cum pri men to
do disposto no art. 176, § 1º, desde que, no prazo
de até quatro anos da data da promulgação da
Constituição, te nha o pro du to de sua la vra e be ne ficiamento destinado a industrialização no território
nacional, em seus pró pri os es ta be le ci men tos ou em
em pre sa in dus tri al con tro la do ra ou con tro la da.
§ 2º Ficarão também dispensadas do cum primento do disposto no art. 176, § 1º, as empresas
bra si le i ras ti tu la res de con ces são de ener gia hi dráuli ca para uso em seu pro ces so de in dus tri a li za ção.
§ 3º As empresas bra sileiras referidas no § 1º
somente poderão ter autorizações de pesquisa e
concessões de lavra ou potenciais de energia
hidráulica, desde que a energia e o produto da lavra
se jam uti li za dos nos res pec ti vos pro ces sos in dus tri a is.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – As Propostas de Emenda à Constituição que acabam de
ser lidas estão sujeitas às disposições específicas,
constantes nos arts. 354 e seguintes do Regimento
Interno.
As ma térias se rão publicadas e despachadas
à Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Carlos Patrocíno.
É lido o seguinte:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 26, DE 1999
Cria a Comissão de Agricultura.
O Senado Federal resolve:
Art. 1º O Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 72. As Comissões permanentes,
além da Comissão Diretora, são as seguintes:
I-A – Comissão de Agricultura – CA;
I – Comissão de Assuntos Econômicos
– CAE;
II – Comissão de Assuntos Sociais –
CAS;
III – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania – CCJ;
IV – Comissão de Educação – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e
Controle – CFC;
V – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional – CRE;
VI – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura – CI"
“Art. 77.
A Comissão Diretora é
constituída dos titulares da Mesa, tendo as
demais comissões permanentes o seguinte
número de membros:
I-A – Comissão de Agricultura, 23;
I
–
Comissão
de
Assuntos
Econômicos, 27;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 29;
III – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e
Controle;
V – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, 19;
VI – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, 23."
“Art. 98-A. À Comissão de Agricultura
compete
opinar
sobre
proposições
pertinentes aos seguintes assuntos:
I – direito agrário;
II – planejamento e execução da
política agrícola;
III – agricultura, pecuária, caça e pesca;
IV – meio ambiente;
V – organização do ensino agrário;
VI – investimentos e financiamentos
agropecuários;
VII – alienação ou concessão de terras
públicas com área superior a 2.500 (dois mil
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e quinhentos) hectares;
VIII – aquisição ou arrendamento de
propriedade rural por pessoa física ou
jurídica estrangeira;
IX – definição da pequena e da média
propriedade rural;
X – desapropriação, colonização e
arrendamento de terras;
XI – reforma agrária.
XII – outros assuntos correlatos."
“Art. 99. – À Comissão de Assuntos
Econômicos
compete
opinar
sobre
proposições pertinentes aos seguintes
assuntos:
I – aspecto econômico e financeiro de
qualquer matéria que lhe seja submetida por
despacho do Presidente, por deliberação do
Plenário, ou por consulta de comissão, e,
ainda, quando, em virtude desses aspectos,
houver recurso de decisão terminativa de
comissão para Plenário;
II – problemas econômicos do País,
política de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores, comércio exterior e
interestadual, sistema monetário, bancário e
de medidas, títulos e garantia dos metais,
sistema de poupança, consórcio e sorteio e
propaganda comercial;
III – tributos, tarifas, empréstimos
compulsórios, finanças públicas, normas
gerais sobre direito tributário, financeiro e
econômico; orçamento, juntas comerciais,
conflitos de competência em matéria
tributária entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, dívida
pública e fiscalização das instituições
financeiras;
IV – escolha dos Ministros do
Tribunal
de
Contas
da
União
(Constituição, arts. 49, XIII, e 52, III, b), e
do Presidente e Diretores do Banco Central
(Constituição, art. 52, III, d);
V – matérias a que se referem os arts.
389, 393 e 394;
VI – outros assuntos correlatos."
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Justificação
Já em 30 de outubro de 1991, inconformado
com a fu são – que se fi ze ra, na re for ma do Re gimento Interno – das atribuições da Co mis são de
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Agri cul tu ra, até en tão exis ten te, às da Co mis são
de Assun tos Eco nô mi cos, sub me ti a esta Casa o
Projeto de Resolução nº 84, de 1991, res ta be lecen do a exis tên cia da que la Co mis são
Em 7 de março de 1995, iní cio da 50ª Le gislatura – não tendo logrado aprovação daque la
proposição, – voltei a apresentá-la, visando
aquele mesmo objetivo. Essa nova proposição
passou a tramitar como o Projeto de Resolução
nº 25, de 1995. Encaminhado – como todos os
de ma is pro je tos de re so lu ção de mi nha au to ria –
a uma Comissão Especial de Reforma Admi nistrativa do Senado Federal, ela ali dormitou até o
fi nal da Le gis la tu ra, ape sar de su ces si vos re querimentos para que fosse submetida a votação,
indo a ar qui vo no va men te.
Volto, en tão, a apresentá-la, nos mesmos
ter mos em que o fiz nas ve zes an te ri o res:
“País eminentemente agrí co la, até a pri me ira metade deste século, o Brasil sempre se dis tingüiu como gran de ex por ta dor mun di al de produtos agrícolas, chegando a constituir a econo mia mais próspera do mundo, no auge do ciclo
da cana de açú car.
Tal prosperidade de pouco nos valeu, porquanto seus resultados foram apropriados pela
economia européia, via Portugal. Serviu, no en tan to para pro var a pu jan ça de nos sa agri cul tu ra
e sua capacidade de produzir riqueza suficiente
para sustentar a existência de um enorme ter ritó rio e sua ex pan são até as fal das an di nas.
Sua im por tân cia não di mi nui com o ci clo do
ouro, apenas reduzindo sua participação re la tiva, que toma novo impulso com o 2º ciclo da
cana de açú car e, em se gui da, o do café.
O Mi nis té rio da Agri cul tu ra foi a sex ta pas ta
a ser constituída, desde o advento a família real
portuguesa e a ele va ção do Bra sil à con di ção de
Reino Unido a Portugal e Algarves. A cronologia
da cri a ção dos mi nis té ri os dá a me di da da im portân cia que lhe atri bu í ram nos sos an te pas sa dos:

A im portância da agricultura para o País
não diminuiu, desde en tão, tanto assim que sucessivas reformas ministeriais têm tido o cu i dado de pre ser var o mi nis té rio por ela res pon sá vel.
Foi, por tan to, o pró prio Se na do Fe de ral que
de ci diu re du zir sua ex pres são, ex tin güin do a Comissão de Agricultura e fundindo suas atri bu ições às da Comissão de Assuntos EconÔmicos.
A Câmara dos Deputados preserva sua autonomia sob a de no mi na ção de Co mis são de Agri cultu ra e Po lí ti ca Ru ral.
A política agrícola de nosso País, desde
sempre de di ca da à pro du ção de ar ti gos para expor ta ção, pre ci sa vol tar-se para uma vi são so ci al
de seus ob jetivos, passando a pro duzir alimen tos para o mercado interno, a pre ços aces sí ve is
à po pu la ção de ba i xa ren da que, as sim, será resgatada da condição de subnutrição, que leva às
doenças endêmicas e epidêmicas e daí a maior
in di gên cia e atra so.
Pa re ce cla ro que o País dis põe de po ten ci al
agrí co la para ali men ta bem o seu povo e, ain da –
e só en tão! – ex por tar os ex ce den tes para ge rar
divisas, invertendo-se a situação atual em que
não con se gue se au to-alimentar e dis pen de preci o sas di vi sas com a im por ta ção de ali men tos.
Daí a importância de se dar, aos assuntos liga dos à Agri cul tu ra, o ne ces sá rio des ta que, nes ta
Casa. Para tanto, conto com o esclarecido apoio
das Senhoras e Senhores Senadores a esta pro posição."
Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – O pro je to lido vai à pu bli ca ção.
Sobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.

1808 – Pas ta do Re i no
– Pas ta dos Estran ge i ros e Gu er-

Acrescenta artigo à Resolução do
Senado Federal nº 78, de 1º de julho de
1998, para o fim de excepcionar as ope rações de crédito junto ao Banco Naci o nal de Desenvolvimento Econômico e
Social – BNDES, e aos seus agentes fi nanceiros, destinados à im plantação de
Projetos Multissetoriais Integrados –
PMI.

ra
– Pas ta da Ma ri nha e Ultra mar
– Pasta do Erário (desmembrada
da do Re i no)
1821. (Re for mu la ção):
– Pasta do reino e Estran ge i1817

ros
– Pas ta da Fa zen da
– Pas ta da Gu er ra
– Pas ta da Ma ri nha
1822 – Pasta da Justiça
1860 – Pasta da Agricultura

São li dos os se guin tes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 27, DE 1999

O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do
Federal, passa a vigorar acrescida do seguinte ar tigo 4-A, a fim de ex cep ci o nar as ope ra ções de cré dito junto ao Ban co Na ci o nal de De sen vol vi mento Eco-
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nômico e Social – BNDES, e aos seus agentes fi nanceiros, destinadas à implantação de Projetos
Mul tis se to ri a is Inte gra dos – PMI.
Art. 2º A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se nado Fe de ral, pas sa a vi go rar acres ci da do se guin te
art. 4-A:
“Art. 4-A. Não se apli cam as dis po si ções
dos ar ti gos 6º, 7º e 8º e do in ci so VIII do art.
13 às ope ra ções de cré di to re a li za das pe los
Esta dos e Mu ni cí pi os jun to ao Ban co Na ci onal de De sen vol vi men to Eco nô mi co e So ci al
– BNDES, e aos seus agentes financeiros,
no âmbito de programas que tenham por
ob je to o fi nan ci a men to de pro je tos de in vestimentos para a melhoria sustentada das
condições de vida da po pu la ção ur ba na carente, organizados sob a forma de projetos
multissetoriais in tegrados que assegurem
condições de eficiência e racionalidade do
gasto público, nos quais a participação fi nanceira do BNDES seja de, no máximo,
70% (se ten ta por cen to).
§ 1º As operações de crédito de que
trata este artigo su jeitam-se ao menor dos
se guin tes li mi tes:
a) R$30.000.000,00 (trinta mi lhões de
reais);
b) o equi va len te a R$30,00 (trin ta re ais) por ha bi tan te; e
c) o equi va len te a 12% (doze por cento) da Re ce i ta Lí qui da Real.
§ 2º Nas operações de crédito de que
tra ta este ar ti go, não se apli ca o dis pos to no
in ci so I do art. 24 na hi pó te se de des cum primen to do que dis põem os in ci sos III e IV do
art. 13."
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data
de sua pu bli ca ção.
Justificação
A Re so lu ção nº 78, de 1998, do Se na do Fe deral, que estabeleceu limites e condições para a au torização de ope ra ções de cré di to in ter no e ex ter no
dos Estados, do Distrito Fe deral e dos Municípios,
admitiu, no § 6º do art. 6º, tratamento di ferenciado
para as operações que tivessem por objetivo pro pici ar-lhes me i os para au men tar suas re ce i tas e/ou reduzir suas despesas. Buscou-se, com essa ex cessão, es ti mu lar a efi ciên cia na ar re ca da ção e no gasto público, com conseqüências fa voráveis sobre o
ní vel de en di vi da men to como na ado ção do con ce i to
de qua li da de do gas to pú bli co.
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A grave situação em que se encontra a po pula ção que so bre vi ve nos bol sões de mi sé ria ur ba na,
exige uma inadiável ação do Poder Público. Assim,
cabe viabilizar pro jetos de investimento pautados
pela racionalização, eficácia e sustentabilidade que
garantam o en frentamento da complexa situação
exis ten te nes tas áre as.
Neste sentido e ten do em vista a perspectiva
de gravidade do quadro social diante do en fren tamen to da cri se, pro põe-se a ex ten são de tra ta men to
di fe ren ci a do para pro je tos no âm bi to dos pro gra mas
so ci a is do Ban co Na ci o nal de De sen vol vi men to Econô mi co e So ci al.
Vale en fa ti zar que não se tra ta de dis pen sar o
cumprimento de qua is quer obri ga ções, mas sim dar
uma abordagem adequada à natureza peculiar de
pro gra mas so ci a is, no caso de pro je tos mul tis se to ria is in te gra dos.
Os projetos multissetoriais integrados têm
como característica principal a coordenação de di versas políticas públicas, obtendo sensível redução
nos gas tos e evi tan do su per po si ções e des per dí ci os
de in ves ti men tos, além de pro pi ci ar si ner gia en tre as
di ver sas ações.
Projeto Multissetorial Integrado é um modelo al ternativo de tratamento dos problemas sociais que
abran ge so lu ções para os va ri a dos ti pos de ca rên ci as,
ar ti cu lan do, no âm bi to mu ni ci pal, in ves ti men tos em diversos setores sociais como saneamento básico, in fra-estrutura, edu ca ção, cri a ção de pos tos de tra ba lho
e atenção à infância e à adolescência, visando o res gate das populações carentes e sua inserção eco nômi ca e so ci al, ou seja, ob je ti va pre ci pu a men te con fe rir
ci da da nia aos de no mi na dos “ex clu í dos”.
Esse pro gra ma pres su põe uma nova for ma de
ação do Estado e a participação de to dos os ato res
interessados em enfrentar as situações complexas
de pobreza e de marginalidade social e econômica,
mediante a adoção de visão abrangente, con si derando as di ver sas va riá ve is e os processos viciosos
que concorrem para a manutenção das condições
que ge ram e per pe tu am a po bre za.
É necessário reconhecer que as situações de
deficiência ou degradação das condições básicas
de in fra-estrutura so ci al e re a li za ção da ci da da nia se
caracterizam por constituir um conjunto de pro blemas e carências, que configuram quadros com plexos e in terdependentes, o que gera a ne cessidade
da ação estatal coordenada em diferentes campos,
de for ma a ga ran tir o en fren ta men to sis tê mi co de todas as diversas causas que originam o problema e
com pro me tem so lu ções iso la das.
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Vale dizer, um programa dessa natureza não
enfrentaria a promoção da saúde de certa po pu lação carente sim ples men te com o au men to da es trutura médica – humana e material –, mas, além des ta, mediante a promoção de melhoria dos sistemas
de água, esgoto, coleta de lixo, alimentação, me io-ambiente e edu ca ção.
A fim de assegurar que o programa não sofra
solução de continuidade em face das mudanças da
administração, o pro grama trabalha com diversas
formas de ação integrada e busca a participação
tan to do po der pú bli co quan to das co mu ni da des orga ni za das e de ma is agen tes en vol vi dos.
Trata-se, em suma, Senhoras Senadoras e
Se nho res Se na do res, de ex ce ção que se cria às regras estabelecidas na Resolução 78/98, com vistas
à otimização e racionalização da utilização dos re cursos públicos, a partir da adoção de modernas
técnicas de planejamento, coordenação e controle,
tanto público quanto social das ações, de modo a
romper com a cultura assistencialista, que jamais
es tru tu ra so lu ção de fi ni ti va para os pro ble mas so ci ais, adotando o planejamento estratégico como ins tru men to de efi ciên cia da ges tão dos re cur sos pú blicos de modo a promover a transformação dos con dicionantes so ciais e reestruturação de or ga ni zações co mu ni tá ri as, mais cri a ti vas, mais pro du ti vas e
mais efi ca zes.
O pre sen te pro je to deve ser ana li sa do com necessária visão de complementariedade ao PRS/99,
de minha autoria, já que aquele ob je ti va a mo der niza ção da ad mi nis tra ção tri bu tá ria, atu an do na va riável arrecadação, e este a otimização da aplica ção
dos re cur sos pú bli cos, atu an do na va riá vel gas to.
As unidades federadas que aderirem a esses
dois programas, por certo prestarão mais e me lhores serviços à sua população, inaugurando ou con solidando programa de qualidade da atuação pú blica.
Certo de que essa prática “contaminará” po si tivamente a gestão dos recursos públicos, tão es cassos, o que é in dis pen sá vel para a su pe ra ção da atu al
crise fi nan ce i ra das unidades fe de ra das é que so li ci to
o apo io dos meus pa res à pro po si ção em tela.
Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Senador Paulo Hartung.
LEGISLAÇÃO CITADA
....................................................................................
RESOLUÇÃO Nº 78, DE 1998
Dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e de
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suas respectivas autarquias e fundações
inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização, e dá
outras providências.
....................................................................................
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 151, DE 1999
Dispõe so bre a des ti na ção de re cursos orçamentários para o custeio das
cam pa nhas ele i to ra is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As do ta ções or ça men tá ri as de que tra ta
o art. 38, in ci so IV, da Lei nº 9.096, de 19 de se tembro de 1995, serão calculadas à razão de R$7,00
(sete re a is) por ele i tor alis ta do pela Jus ti ça Ele i to ral
até 31 de dezembro do ano anterior ao da re a li zação das ele i ções.
§ 1º Os recursos orçamentários calculados na
for ma do caput des te ar ti go se rão apli ca dos ex clu siva men te no aten di men to do dis pos to no art. 44, in ciso III, da Lei nº 9.096, de 19 de se tem bro de 1995.
§ 2º A previsão orçamentárias dos recursos
mencionados no parágrafo anterior deverá ser con signada, no anexo do Poder Judiciário, ao Tribunal
Su pe ri or Ele i to ral.
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de
trin ta dias, a con tar da data do de pó si to a que se refe re o § 1º do ar ti go an te ri or, fará a res pec ti va dis tribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obe decen do aos se guin tes cri té ri os:
I – um por cento das dotações orçamentárias
será destacado, em partes iguais, a todos os par tidos que tenham seus estatutos registrados no Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral;
II – noventa e nove por cento das dotações
orçamen tá ri as se rão dis tri bu í dos aos par ti dos
que tenham pre en chi do as con di ções do art. 13 da
Lei nº 9.096, na proporção dos vo tos na úl ti ma ele ição ge ral para a Câ ma ra dos De pu ta dos.
§ 1º Nos cálculos de proporção a que alude o
inicio II deste artigo, tomar-se-á por base a filiação
partidária que cons tar na diplomação dos can di datos ele i tos.
§ 2º Havendo fusão ou incorporação de par tidos, será considerado, para efei to do cálculo alu dido no parágrafo anterior, o re sultado da adição do
nú me ro de can di da tos di plo ma dos em seus par ti dos
de ori gem que vi e rem a in te grar o novo par ti do, desde
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que a referida alteração par tidária ocorra até um
ano an tes da re a li za ção das ele i ções.
§ 3º Ficam excluídos do art. 41 da Lei nº
9.096, a distribuição dos recursos orçamentários de
que trata esta lei.
Art. 3º Os créditos a que se refere o artigo
anterior serão automaticamente distribuídos ao
Tesouro Nacional.
Parágrafo único. Os créditos mencionados
nes te ar ti go se rão co lo ca dos, em con ta es pe ci al do
Banco do Bra sil S. A., à dis po si ção do Tri bu nal Supe ri or Ele i to ral, até seis me ses an tes das ele i ções.
Art. 4º A pres ta ção de con tas da apli ca ção dos
recursos financeiros nas campanhas eleitorais será
fe i ta em con for mi da de com a le gis la ção em vi gor.
Art. 5º É vedada a uti li za ção, no fi nan ci a men to
de campanhas eleitorais, de recursos financeiros
ou tros que não os pre vis tos nes ta lei.
Art. 6º O Tribunal Superior Ele itoral baixará,
dentro de sessenta dias, instruções para execu ção
do dis pos to na pre sen te lei.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O apri mo ra men to da legislação ele i to ral e partidária é uma exi gên cia per ma nen te de qual quer soci e da de que pro cu ra tor nar mais efe ti va e re pre senta ti va a par ti ci pa ção po lí ti ca de seus ci da dãos.
A in fluên cia do po der eco nô mi co sem pre es teve pre sen te nas dis cus sões a res pe i to da real re presentatividade democrática dos pleitos eleitorais de
qualquer país. A legislação eleitoral brasileira vem
sen do, cons tan te men te, al te ra da com o pro pó si to de
incluir restrições ao uso abusivo do dinheiro nas
cam pa nha ele i to ra is. No en tan to, cons ta tam-se, com
freqüência, acusações contra determinados can didatos, eleitos em razão de despenderem elevadas
so mas de re cur sos fi nan ce i ros em suas cam pa nhas,
in frin gin do, as sim, a lei.
As principais democracias representativas do
mun do es tão pro cu ran do re mo ver tal pro ble ma, instituindo o financiamento público di reto aos partidos
po lí ti cos. Essa prá ti ca vem ga nhan do for ça en tre os
países europeus desenvolvidos, sendo que os pa íses nórdicos, – Suécia, desde 1966 e, pos te ri ormente, Finlândia, Noruega e Dinamarca, há uma
certa similitude de legislação a respeito, o que per mite falar em “modelo escandinavo” de subvenção
estatal dos par ti dos, que está ba se a do em três pi lares, a sa ber: a) a aju da eco nô mi co ofi ci al é des ti nada aos par ti dos, de acor do com sua for ça ele i to ral e
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sua força par la men tar; b) fi nan ci a men to das ati vi dades ordinárias, em bases anuais, sem que a ocor rência de eleições resulte na alocação de recursos
públicos adi ci o na is; c) não se exige, com exce ção
do caso fin lan dês, con tro le so bre o uso des sas subven ções pú bli cas nem so bre a ori gem de qua is quer
ou tras fon tes de fi nan ci a men to de que po dem dis por
os partidos. É importante ressaltar que a ausência
do con tro le men ci o na do na le tra c é uma ca rac te rística desses países escandinavos, não ocorrendo
nos demais pa í ses eu ro pe us que ado tam o fi nan ci amen to pú bli co dos par ti dos.
O sis te ma de fi nan ci a men to pú bli co dos par ti dos
e da cam pa nha ele i to ral para o Bun des tag, na Ale manha, compreende um sistema de restituição parcial
das despesas de campanha eleitoral, financiado com
verbas orçamentárias. Isso sig ni fi ca, na prá ti ca, sub sidiar regularmente os par ti dos po lí ti cos, prevendo, ainda, o con tro le e pu bli ci da de da con ta bi li da de das campanhas dos partidos. Nesse sistema, o montante global de despesas restituíveis de campanha é calculado
na base fixa de 5 mar cos ale mães por eleitor alistado,
a ser rateado entre os partidos, de acordo com seu
desempenho eleitoral, demonstrado pela apuração fi nal do re sul ta do das ele i ções. As do a ções de re cur sos
fi nan ce i ros são per mi ti das, des de que não pro ve nham
de fundações públicas ou associações de interesse
público. Proíbem-se, também, as doações feitas por
as so ci a ções pro fis si o na is, bem como as anô ni mas, de
valores superiores a 1.000 marcos alemães e as que
forem oferecidas com evidente expectativa de van tagem econômica ou política. Toda doação superior a
20.000 mar cos ale mães deve ter seu va lor de cla ra do,
com a iden ti fi ca ção do do a dor.
O processo eleitoral norte-americano, na sua
parte re fe ren te ao fi nan ci a men to das campanhas, é
disciplinado em legislação que compreende duas
ver ten tes: as ele i ções fe de ra is em ge ral (pre si den ciais e para o Congresso) e uma específica para as
eleições presidenciais. São estabelecidos, tanto
para as pessoas físicas como para as pessoas ju rídicas, limites para as doações aos candidatos, os
qua is de ve rão cons ti tu ir co mi tês ha bi li ta dos para rece bê-las, e obri ga to ri e da de de pu bli ci da de da que las
de va lo res su pe ri o res a US$100. Exis tem co mis sões
estaduais, de com posição bipartidária, que con trolam os ba lan ce tes en tre gues pe los co mi tês ele i to rais dos candidatos. Periodicamente, são remetidos à
Comissão de Eleições Federais (FEC) relatórios
pormenorizados sobre as contribuições recebidas.
Não há li mi tes para as des pe sas de cam pa nha para o
Congresso. No entanto, tratando-se de eleições pre si-
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den ci a is, o can di da to pode op tar pelo fi nan ci a men to
público, desde que obtenha 5% dos vo tos vá li dos e
renuncie a qualquer financiamento privado de sua
campanha.
Na França, a Lei Orgânica nº 88-226 e a Lei
Ordinária nº 88-227, ambas de 11 de março de
1988, instituíram o financiamento público das
campanhas para a Presidência da República e a
Assembléia Nacional, bem como as atividades
partidárias de rotina, sendo bastante expressivo tal
financiamento, de modo a evitar que as verbas de
origem privada sejam determinantes para a eleição
de qualquer candidato. No caso da eleição para a
Presidência da República, o candidato que obtiver
pelo menos 5% (cinco por cento) dos votos válidos
no primeiro turno será ressarcido em 25% (vinte e
cinco por cento) do limite máximo legal de despesa,
que é de 24 milhões de dólares para o primeiro
turno, valor este reajustável anualmente através de
decreto, de acordo com a previsão de evolução da
média anual dos preços de bens e serviços de
consumo familiar.
A Carta de 1988 determina, ainda, em seu
art. 17, § 3º, que “Os partidos políticos têm direito a
recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao
rádio e à televisão, na forma da lei”. Esse fundo está
previsto na Lei nº 9.096, com a denominação de
Fundo Especial de Assistência Financeira aos
Partidos Políticos (art. 38), constituído de recursos
provenientes de diversas fontes, inclusive de
dotação orçamentária da união (art. 38, IV), a qual
deverá ser consignada ao Tribunal Superior Eleitoral
(art. 40). Tais recursos devem ser aplicados em
conformidade com o disposto no art. 44 da referida
lei, que menciona, entre outros itens, o alistamento
de campanhas eleitorais (art. 44, III).
Todavia, a prática das campanhas eleitorais,
inobstante a preocupação da legislação recente em
coibir o abuso do poder econômico, tem
demonstrado que o financiamento público dessas
campanhas, através do Fundo Partidário, não tem
cumprido a finalidade de reduzir a influência do
poder econômico no resultado das eleições.
Os países que têm a legislação orientada
nesse sentido são economicamente prósperos e, na
maioria dos casos, politicamente prósperos e, na
maioria dos casos, politicamente amadurecidos,
tendo uma população de alto nível educacional e
cultural que, por isso mesmo, cobra dos
governantes um processo eleitoral que não possa
haver dúvidas quanto a seus resultados.
O Brasil ainda não se enquadra exatamente
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neste per fil. Mas as freqüentes denúncias de que
candidatos são eleitos infringindo as normas ele i torais, abusando do poder econômico para conseguir
êxito eleitoral, torna ne ces sá ria a atu a ção do Po der
Público, financiando as cam panhas eleitorais, para
coibir e er radicar tais práticas eleitorais, in com pa tíve is com uma ver da de i ra de mo cra cia.
As ob je ções mais co muns à des ti na ção de recursos orçamentários, em montantes significativos,
para que os partidos possam disputar as eleições
sem se sub me te rem aos in te res ses de gran des grupos econômicos, relacionam-se com as prioridades
dos gastos governamentais e com a própria na tu reza de tais des pe sas, que po de ri am ser in con ve ni entes, frente aos graves problemas sociais do País,
onde subs tan ci al par ce la da po pu la ção é mal as sisti da pelo Po der Pú bli co.
Tais argumentos podem ser retorquidos, tanto
por seu aspecto financeiro, considerando-se que o
volume de recursos orçamentários é per feitamente
su por tá vel pela so ci e da de, sem que haja ne ces si dade de sa crificar qualquer programa social, quanto
pelo for ta le ci men to da ci da da nia, que é con di ção indispensável para que os fru tos do pro gres so eco nômi co che guem a to dos os bra si le i ros.
Procuramos, finalmente, na reapresentação
des te pro je to de lei, que já teve, de mi nha ini ci a ti va,
ten ta ti vas an te ri o res – tal como o PLS nº 141/97 que
foi arquivado, mesmo tendo parecer favorável da
Comissão Especial da Reforma Política-Partidária –
aproveitar a legislação partidária e eleitoral exis tente, ape nas am pli an do seu al can ce. Por con se guin te,
o que es ta mos pro pon do, em sín te se, é a am pli a ção
e o re for ço do Fun do Par ti dá rio, pre vis to na Lei nº
9.096, para que o Esta do pos sa par ti ci par, de modo
decisivo e exclusivo, no financiamento das cam panhas ele i to ra is, ins pi ran do-se nos mo de los ado ta dos
pe las prin ci pa is de mo cra ci as no mun do.
O § 3º do art. 2º do Projeto ex clui, por co e rência, o critério da distribuição determinada pelo art.
41 da Lei nº 9.096.
Submetemos à consideração dos ilustres pa res a pre sen te ini ci a ti va, na cer te za de que o tema é
de re le van te in te res se para os des ti nos da Na ção.
Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. – Sena dor Pe dro Si mon.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995
Dispõe sobre partidos políticos,
regulamenta os arts. 17 e 14, § 3º, inciso
V, da Constituição Federal.
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....................................................................................
Art. 38. O Fun do Espe ci al de Assis tên cia Financeira dos Partidos Políticos (Fundo Par ti dário) é cons ti tu í do por:
I – mul tas e pe na li da des pe cu niá ri as apli cadas nos termos do Có digo Eleitoral e leis co nexas;
II – re cur sos fi nan ce i ros que lhe forem des tinados por lei, em caráter permanente ou eventual;
III – doações de pessoas físics ou jurídica,
efe tu a das por in ter mé dio de de pó si tos ban cá ri os
di re ta men te na con ta do Fun do Par ti dá rio;
IV – dotações orçamentárias da União em
va lor nun ca in fe ri or, cada ano, ao nú me ro de eleitores inscritos em 31 de de zem bro do ano an terior ao da proposta orçamentária, multiplicados
por trinta e cinco centavos de real, em valores
de agos to de 1995.
§ 1º (Ve ta do)
§ 2º (Ve ta do)
....................................................................................
Art. 41. O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral, den tro
de cin co dias, a con tar da data do de pó si to a que
se re fe re o § 1º do ar ti go an te ri or, fará a res pec tiva distribuição aos órgãos nacionais dos par tidos, obe de cen do aos se guin tes cri té ri os:
I – um por cento do to tal do Fun do Par ti dário será des ta ca do para en tre ga, em par tes iguais, a to dos os par ti dos que te nham seus es tu tos
re gis tra dos no Tri bu nal Ele i to ral;
II – noventa e nove por cento do to tal do
Fun do Par ti dá rio se rão dis tri bu í dos aos par ti dos
que te nham pre en chi do as con di ções do art. 13,
na proporção dos votos obtidos na última ele ição ge ral para a Câ ma ra dos De pu ta dos.
....................................................................................
Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo
Par ti dá rio se rão apli ca dos:
I – na ma nu ten ção das se des e ser vi ços do
partido, permitido o pagamento de pessoal, a
qualquer título, este último até o limite máximo
de vin te por cen to do to tal re ce bi do;
II – na pro pa gan da dou tri ná ria e po lí ti ca;
III – ao alis ta men to e cam pa nhas ele i to ra is;
IV – na criação e manutenção de instituto
ou fundação de pesquisa e de doutrinação e
educação política, sendo esta aplicação de, no
mí ni mo, vin te por cen to do to tal re ce bi do.
§ 1º Na prestação de contas dos ór gãos de
direção partidária de qualquer nível de vem ser
discriminadas as despesas realizadas com re -
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cursos do Fundo Partidário, de modo a permitir
o controle da Justiça Eleitoral so bre o cum primen to do dis pos to nos in ci sos I e IV dese ar ti go.
§ 2º A Justiça Eleitoral pode, a qualquer
tempo, in ves ti gar so bre a apli ca ção de re cur sos
ori un dos do Fun do Par ti dá rio.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 152, DE 1999
Alte ra dis po si ti vo da Lei nº 8.213, de
24 de ju lho de 1991, que tra ta da con cessão de salário-maternidade e dá outras
providências.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 71 da Lei nº 8.213, de 24 de ju lho
de 1991, pas sa a vi go rar com a se guin te al te ra ção:
“Art. 71. ................................................
..............................................................
Pa rá gra fo úni co. À segurada que ado tar ou obtiver guarda judicial de criança até
1 (um) ano de idade, serão concedidos 90
(no ven ta) dias de sa lá rio-maternidade."
Art. 2º Essa lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Justificação
Nosso direito previdenciário tem evoluído
significativamente na proteção do ser humano
contra a imprevisibilidade dos eventos da vida.
Cada vez mais se es ten dem as ga ran ti as ofe re cidas pela Previdência, co brindo-se um número
maior de ocorrências que ocasionam interrupção ou redução do trabalho e da renda familiar.
Em al guns as pec tos, en tre tan to, cre mos ser perfe i ta men te pos sí vel que apri mo re mos a nor ma tiza ção da ma té ria.
Com a presente iniciativa, pretendemos
aten der a uma re i vin di ca ção co nhe ci da da so ci edade, pela qual trabalham com afinco os mo vimentos de re pre sen ta ção da mu lher. Tra ta-se de
beneficiar, com o salário-maternidade, as mães
adotantes ou que obtenham guarda judicial de
cri an ças de até um ano de ida de.
Em sua essência, objetiva o presente projeto
tratar com eqüidade tema de relevância humana e
so ci al, pos to não se jus ti fi car tra ta men to di fe ren ci ado en tre mãe na tu ral e ado tan te, na me di da que um
me nor ado ta do, tan to ou mais do que os fi lhos natu-
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rais, exige e necessita cu idados especiais mor men te no pri me i ro ano.
Os sujeitos tutelados juridicamente, no
caso da licença-maternidade, são a mãe e o fi lho. Não se deve, então, visualizar a questão
como um mero problema de saúde da gestante,
por quan to pre ten de se pro te ger essa re la ção em
sua integralidade, sendo fato que essa relação
se configura também no caso de adoção ou de
guar da ju di ci al.
Logo, o ob je ti vo pre cí puo, ao tu te lar mos os
primeiros momentos da maternidade, é dar ao
me nor um de sen vol vi men to sa u dá vel, em be ne fício de toda a so ci e da de.
Outro ar gu men to, esse de na tu re za so ci al e
psicológica, me rece ser registrado em prol da
inovação aqui preconizada. A família, ain da que
adotiva, é certamente a instituição mais apta a
atender às necessidades da criança. Todos os
“laboratórios” e as tentativas de assistência em
creches ou instituições não conseguiram, até
agora, provar eficácia maior do que a família no
pro ces so edu ca ti vo de cons tru ção emo ti va e social dos menores. Por esta razão, o estímulo à
ado ção ain da é um me ca nis mo mu i to im por tan te
de en fren ta men to do gra ve pro ble ma do aban dono ou semi-abandono que atinge milhares (se não mi lhões) de cri an ças.
Registre-se que as servidoras pú blicas fe derais já têm assegurado o direito de licença à
adotante, nos termos do art. 210 da Lei nº 8.112,
de 11 de de zem bro de 1990 (Re gi me Ju rí di co dos
Servidores Públicos Civis da União, das Autarqui as e das Fun da ções Pú bli cas Fe de ra is).
Esperamos contar com o apoio dos nobres
co le gas para a apro va ção do pro je to, con si de rando-se, especialmente, as ra zões so ci a is, mo ra is e
de jus ti ça que nos ori en ta ram na sua ela bo ra ção.
Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Se na do ra Lu zia To le do
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991
Dis põe so bre os Pla nos de Be ne fí cios da Pro vi dên cia So ci al e dá ou tras providências.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se guin te lei:
....................................................................................
Do sa lá rio-maternidade
Art. 71. O salário-maternidade é devido à
segurada empregada, à trabalhadora avulsa e á
empregada doméstica, durante 28 (vine e oito)
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dias antes e 92 (noventa e dois) dias depois do
par to, ob ser va das as situações e condições pre vis tas na le gis la ção no que con cer ne à pro te ção
à ma ter ni da de.
LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990
Dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Ser vi do res Pú bli cos Ci vis da União, das autar qui as e das fun da ções pú bli cas fe de ra is.
O Presidente da República, faço saber que o
Congresso Nacional decreta e eu sanciono a se guin te lei:
....................................................................................
Art. 210. A servidora que adotar ou obtiver
guarda ju di ci al de cri an ça até 1 (um) ano de idade, serão con ce di dos 90 (no ven ta) dias de li cença re mu ne ra da.
Pa rá gra fo úni co. No caso de ado ção ou guarda judicial de cri an ça com mais de 1 (um) ano de
idade, o prazo de que trata este artigo será de 30
(trin ta) dias.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 153, DE 1999
Dispõe so bre a isenção do Imposto
so bre Produtos Industrializados – IPI, na
aquisição de equipamentos destinados a
adaptações especiais em veículos para o
transporte de pes so as por tadoras de defi ciência físi ca. O Con gresso Naci o nal de cre ta:
Art. 1º Fi cam isen tos do Impos to so bre Produtos Industrializados – IPI, os equipamentos e
instrumentos, de fabricação na cional ou importados, necessários à adaptação de veículos de
passeio para o transporte de pessoas portadoras de de fi ciên cia fí si ca.
Art. 2º O Poder Executivo, no prazo de no venta dias contado da pu blicação desta Lei, in clu i rá na Ta be la de Inci dên cia do Impos to so bre
Produtos Industrializados, no ca pítulo e po sições correspondentes, os produtos men ci o nados no ca put des te ar ti go
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Jus ti fi ca ção
Com a promulgação da Constituição Fe deral de 1988, as pes so as por ta do ras de de fi ciên cia física passa ram a re ce ber tra ta men to es pe ci al, de for ma
a ser-lhes assegurado o exercício pleno dos seus di re itos individuais e sociais, bem como sua efetiva in te gração social. Sem dú vi da, agiu bem o cons tituinte ao ex -
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plicitar o referido tratamento mediante mandamentos
constitucionais que asseguraram aos portadores de
de fi ciên cia, en tre ou tros, os se guin tes di re i tos:
a) percentual de cargos e empregos públicos
(art. 37, VIII);
b) igualdade de direitos no trabalho (art. 7º,
XXXI);
c) habilitação e re abilitação e promoção de
sua in te gra ção à vida co mu ni tá ria (art. 203, IV);
d) en si no es pe ci a li za do (art. 208, III);
e) normas de construção de logradouros, de
edifícios e de fabricação de veículos de transporte
coletivo.
Todavia, nem to dos os por ta do res de de fi ciência foram al cançados pela vontade do legislador,
como, por exemplo, aqueles que necessitam e se
utilizam de transporte in dividual, ainda que próprio,
seja para la zer ou tra ba lho. O fato de per ten ce rem a
um seg men to so ci al mais abas ta do, a pon to de lhes
possibilitar a aquisição de um automóvel, não pode
ser entendido como privilégio. Aliás, no mundo mo derno, particularmente nos centros urbanos, o ve ículo, em muitos casos, é considerado como fer ramenta de trabalho. E mais o é, em se tratando de
uma pessoa por tadora de deficiência física que es te ja in te gra da no mer ca do de tra ba lho, qual quer que
seja a sua pro fis são.
Desse modo a presente proposição visa re parar uma injustiça de caráter social. A aquisição de
ins tru men tos e equi pa men tos ne ces sá ri os à adap tação de veículos ao transporte de pessoas com de ficiên cia fí si ca de qual quer tipo é, sem dú vi da, um ônus
financeiro a mais que têm que enfrentar. O mínimo
que o Poder Público pode fazer, aliás, sem fugir aos
objetivos expressos no conjunto dos regramentos
constitucionais e legais já existentes sobre a ques tão, é abrir mão da ínfima parcela de receita ad vinda da pro du ção e co mer ci a li za ção de tais pro du tos.
Assim, esperamos que os membros do Con gresso Nacional, após os aprimoramentos que con siderarem necessários, manifestem sua aprova ção
ao pre sen te pro je to de lei.
Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. – Sena do ra Lu zia To le do.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
....................................................................................
Art. 7º São di re i tos dos tra ba lha do res ur banos e ru ra is, além de ou tros que vi sem à me lhoria de sua con di ção so ci al:
....................................................................................
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XXXI – pro i bi ção de qual quer dis cri mi na ção
no tocante a salário e cri térios de admissão do
tra ba lha dor por ta dor de de fi ciên cia;
....................................................................................
Art. 37. A ad mi nis tra ção pú bli ca di re ta, in di re ta
ou fundacional, de qualquer dos Po de res da
União, dos Estados, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu nicí pi os obe de ce rá aos prin cí pi os de le ga li da de, im pessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao se guinte:
....................................................................................
VIII – a lei reservará percentual dos cargos
e empregos públicos para as pessoas portado ras de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão;
....................................................................................
Art. 203. A assistência social será prestada
a quem dela necessitar, independentemente de
con tri bu i ção à se gu ri da de so ci al, e tem por ob jetivos:
....................................................................................
IV – a habilitação e reabilitação das pesso as portadoras de deficiência e a promoção de
sua in te gra ção à vida co mu ni tá ria;
....................................................................................
Art. 208. O dever do Estado com a edu cação será efe ti va do me di an te a ga ran tia de:
....................................................................................
III – aten di men to edu ca ci o nal espe ci a li za do
aos por ta do res de de fi ciên cia, pre fe ren ci al men te
na rede re gu lar de en si no;
....................................................................................
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 154, DE 1999
Dispõe sobre a criação de Câmaras
Intersindicais de Conciliação (CIcs) e dá
ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Os litígios entre em pregados e em pregadores, quando versarem sobre matéria passível
de transação, poderão ser submetidos à mediação,
conciliação ou arbitragem prévias em Câmaras
Intersindicais de Conciliação (CIC), criadas me di ante:
I – acordo coletivo de trabalho entre em presa
ou gru pos de em pre sas da mes ma ca te go ria eco nômi ca, com a par ti ci pa ção de seus sin di ca tos, e sin dica tos da ca te go ria pro fis si o nal cor res pon den te;
II – convenção coletiva de trabalho entre o
sindicato
representativo
de
uma
categoria
profissional e o sindicato representante da categoria
econômica correspondente;
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III – convênio coletivo intersindical entre
entidades sindicais de trabalhadores e de
empregadores, reunindo duas ou mais categorias
profissionais e/ou econômicas diferentes.
§ 1º A Câmara Intersindical de Conciliação
será integrada por, no mínimo, dois representantes
dos empregadores e dois dos empregados, com
igual número de suplentes, livremente escolhidos
pelos representados.
§ 2º O demandante deverá recorrer à Câmara
de cuja criação tenha participado o sindicato
representativo de sua categoria profissional ou
econômica, exceto na hipótese do inciso I deste
artigo, em que o acordo definirá a abrangência de
atuação da Câmara.
§ 3º A Câmara Intersindical de Conciliação não
terá qualquer vínculo administrativo ou jurisdicional
com o Poder Judiciário e será mantida pelos
sindicatos interessados, atuando com autonomia em
relação aos sindicatos instituidores.
Art. 2º O acordo, convenção ou convênio
coletivo definirá:
I – o número de membros, a responsabilidade
pela coordenação, o tempo de mandato e a forma
de substituição dos representantes;
II – o local de funcionamento e a periodicidade
das reuniões;
III – a publicidade dos atos de constituição da
câmara e das decisões dela;
IV – o rateio das despesas entre os acordantes
e a natureza gratuita ou onerosa do trabalho dos
representantes;
V – outras normas necessárias ao bom
andamento dos trabalhos.
Art. 3º O empregado ou empregador
interessado poderá, diretamente ou por meio de
representantes legalmente constituídos, apresentar
à Câmara Intersindical de Conciliação, por escrito
ou oralmente, o conteúdo do pedido, requerendo
mediação e conciliação com a outra parte, ou
arbitragem, hipótese em que a parte contrária
deverá
concordar
expressamente
com
o
arbitramento.
Parágrafo único. Os pedidos processados
oralmente serão registrados em termo do qual se
fornecerá cópia à parte contrária, juntamente com o
instrumento de cientificação.
Art. 4º Exis tin do Câ ma ra ins ta la da, o Juiz Presi den te e os ju í zes es ta du a is, no exer cí cio da ju ris dição trabalhista, de ve rão de ter mi nar, se de sa com panhada a pe tição inicial de prova de tentativa prévia
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de con ci li a ção, que as par tes com pa re çam obri ga tori a men te pe ran te ela no pra zo de dez dias.
Art. 5º Não com pa re cen do am bas as par tes, o
pe di do será ar qui va do.
Art. 6º Ausente uma das partes, a parte que
compareceu receberá certidão de que constem a
ocor rên cia e o con te ú do da de man da.
Art. 7º O ter mo de acor do ou la u do ar bi tral vale
como tran sa ção ex tra ju di ci al exe cu tá vel, con for me o
dis pos to no Ca pí tu lo V do Tí tu lo X da Con so li da ção
das Leis do Trabalho, e, uma vez cum pri do, dá qui tação dos di re i tos nele es pe ci fi ca dos, de ven do con ter:
I – data e lo cal da re u nião de con ci li a ção;
II – a qualificação das partes e, se houver, de
seus re pre sen tan tes e pre pos tos;
III – re gis tro das prin ci pa is ocor rên ci as do conte ú do da de man da e das cláu su las do acor do;
IV – assinatura das partes, dos membros da
Câ ma ra e dos re pre sen tan tes de em pre ga dos e empregadores.
Art. 8º O comparecimento perante a Câmara
Intersindical de Conciliação suspende, por sessen ta
dias, o pra zo pres cri ci o nal do direito de ação ju di cial.
Art. 9º Os sindicatos de em pre ga dos po de rão,
me di an te ajus te com a câmara, transferir para ela a
atribuição de homologar as rescisões contratuais
dos em pre ga dos com mais de um ano de em pre go.
Pa rá gra fo úni co. Em caso de dú vi da a res pe i to
da veracidade dos dados da rescisão contratual, a
ho mo lo ga ção po de rá con ter res sal vas.
Art. 10. É ve da da a co bran ça de ta xas ou contribuições adicionais pelo exercício das atribuições
pre vis tas nes ta lei.
Art. 11. Esta lei entra em vi gor na data de sua
publicação.
Justificação
Objetiva este presente Projeto de lei criar
Câmaras Intersindicais de Conciliação, com a
atribuição de conciliar dissídios individuais de
trabalho, quando a matéria objeto da lide for
pas sí vel de tran sa ção.
A fi nalidade principal da proposição é evi tar que se acumulem, pe rante a Justiça do Tra balho, processos judiciais que, no mais das ve zes, envolvem dissídios facilmente so lu ci o ná veis por meio de me di a ção ou on ci li a ção.
Em ver da de, o acú mu lo de ações pe ran te o judi ciá rio tra ba lhis ta tem ge ra do di ver sos trans tor nos.
Os trabalhadores podem levar anos para percorrer
os inúme ros trâ mi tes pro ces su a is, quan do não de-
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sistem simplesmente de verem re co nhe ci dos os
direitos pleiteados. Tal condição tem enorme
cus to so ci al, sem fa lar no cus to eco nô mi co que
representa para o Estado a manutenção das es truturas ad ministrativas e judiciais necessárias
para fazer frente a uma verdadeira ava lan che de
demandas.
Acreditamos que a solução do proble ma
envolve um esforço maior no sentido da au tocomposição dos conflitos trabalhistas, c o m o
es tí mu lo para que as par tes en con trem um de cisão equânime, ca paz de su pe rar as di fi cul da des
e res ta be le cer a har mo nia en tre elas.
Nesse sentido, os sindicatos são fun damen ta is na hora de le var as par tes à mesa de negociações. Eles possuem a estrutura ne cessária
e estão capacitados para realizar, com bai xos
custos, os esforços necessários à solução da
maioria das lides trabalhistas, como prova o
exemplo da Comissão Intersindical de Con ci li ação, cri a da em Pa tos de Mi nas (MG), com par ti cipação direta e efetiva da USP – União Sindical
Patense e classe pa tronal, seguido logo após
por Patrocínio, também em Minas Gerais, e em
mais al gu mas ci da des de vá ri os es ta dos.
Comparadas aos procedimentos judiciais
contenciosos, a conciliação e a mediação ex tra judiciais apresentam as seguintes van ta gens: a) as
partes podem definir a forma e o con teúdo do que
será ne go ci a do; b) a cri a ti vi da de das so lu ções pode
ser mais am pla; c) as de ci sões são ob ti das vo lun tária e con sen su al men te; d) as razões emotivas po dem ser con si de ra das; e) as partes podem dispor
sobre o futuro e não ficar apenas discutindo o pas sa do; f) não há re sul ta dos im pos tos; g) não há per dedores, nem ga nha do res; h) o valor educativo das
de ci sões é ma i or.
Para tor nar a pro po si ção mais de mo crá ti ca,
facilitando desta maneira a formação das câ maras, incluímos, a arbitragem como modalidade
de so lu ção dos dis sí di os in di vi du a is, des de que
as partes concordem com a utilização dessa al ternativa.
Entendemos que a criação da Câmara de
conciliação pode ser estendida aos acordos co letivos entre empresas e sin di ca tos e a con vê nios en tre sin dicatos de categorias diversas, res guardado o direito de participação cons titucional men te as se gu ra do aos sin di ca tos nas ne go cia ções co le ti vas. Com isso, esperamos au mentar
o número de câmaras disponíveis e, em con seqüên cia, agi li zar o an da men to das con ci li a ções e
facilitar o acesso dos usuários às Câmaras. Em
decorrência dessa orientação, o instituto passa
a denominar-se de “Câmaras Intersindicais de

MARÇO 1999

Conciliação” (CIC), por entendermos que essa
expressão reflete com mais propriedade a re a lida de que elas de vem re pre sen tar.
Ou tro as pec to im por tan te é a pre vi são le gal
para que as câmaras sejam mantidas pe los sin di ca tos in te res sa dos, mas atu em com au to no mia
em relação a estes e completamente des vin cu ladas da Jus ti ça do Tra ba lho.
No to can te á im po si ção de san ções às par tes
que não comparecem perante as câmaras, es tamos adotando a orientação constitucional uti li zada nas negociações coletivas, pois o § 2º do art.
114 da Carta Magna, segundo o qual “re cu sando-se qual quer das par tes à ne go ci a ção ou à ar bitragem, é facultado aos respectivos sindicatos
ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do
Trabalho es ta be le cer nor mas e condições, res pe itadas as disposições convencionais e legais mí nimas de pro te ção ao tra ba lho”.
Além dis so, o ônus pro ces su a is e ho no rá rios ad vocatícios incidentes nos litígios judiciais
já ser vem como fa to res de co er ção e in du ção no
sentido de busca de alternativas de autocomposi ção. De qual quer ma ne i ra, sen tin do-se co a gi do
a comparecer, o litigante pode desenvolver ani mosidade em relação ao procedimento. Nesses
casos, o processo judicial pode ser iniciado de
ime di a to, sem ma i or bu ro cra cia, fa ci li tan do o enca mi nha men to da so lu ção.
A respeito das formas de eleição e tem po
de man dato dos representantes, en tendemos
que são aspectos que po dem ser regulados,
com mai or eficiência e adequação à realidade,
por meio de convênios, convenções ou acordos
coletivos.
Em de corrência da ne cessária flexibilidade
do dis po si ti vo, per de sen ti do a con ces são de estabilidade para os representantes indicados às
câ ma ras de con ci li a ção.
Entendemos que a preservação da au tonomia e da in de pen dên cia das de ci sões dos re presentantes pode ser perfeitamente regulada, consoante características específicas da câmara,
nos acor dos, con ven ções e con vê ni os co le ti vos.
Do ponto de vista da técnica jurídica, o
comparecimento pe rante a Câmara Intersindical
de Conciliação suspende, por sessenta dias, o
prazo prescricional do direito de ação judicial,
ten do em vis ta que a in ter rup ção do pra zo de termi na a re con ta gem do tem po des de o iní cio.
Estamos propondo a possibilidade de
homologação,
nas
CiC,
das
rescisões
contratuais dos empregados com mais de doze
meses de trabalho, desde que os sindicatos
concordem
com
a
transferência
dessa
responsabilidade.
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Ofereço, assim, á douta consideração de
meus ilustres pa res, este projeto de lei, cons cien te de que lhe da rão, como o cos tu me i ro es pí rito pú bli co e am pla vi são dos pro ble mas na ci o nais, a acolhida que merece, dentro dos ob jetivos
que nor te a ram sua for mu la ção.
Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Se na dor Arlin do Por to
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 155, DE 1999
Alte ra o ar ti go 4º, da Lei nº 9.732, de
11 de de zem bro de 1998.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O artigo 4º, da Lei nº 9.732, de 11 de
de zem bro de 1998, pas sa a ter a se guin te re da ção:
“Art. 4º As entidades sem fins lu cra tivos edu ca ci o na is e as que atendem ao Sis tema Único de Saúde, mas não pratiquem
de for ma ex clu si va e gra tu i ta aten di men to a
pessoas ca rentes, gozarão de isenção das
con tri bu i ções de que tratam os artigos 22 e
23 da Lei nº 8.212, de 1991, no mon tan te do
va lor das va gas ce di das, in te gral ou par ci almen te, a tí tu lo gra tu i to, a ca ren tes, e do valor do aten di men to à sa ú de de ca rá ter as sisten ci al, des de que sa tis fa ça os re qui si tos referidos nos incisos I, II, IV e V do art. 55 da
ci ta da lei, na for ma do re gu la men to.
Pa rá gra fo úni co. Para os efe i tos do caput des te ar ti go, no que con cer ne às en ti dades edu ca ci o na is, para au fe rir a si tu a ção de
carência dos estudantes candidatos às va gas cedidas, bem como para a seleção dos
beneficiários, serão ado tados os mesmos
critérios estabelecidos na legislação que
institucionaliza e regulamenta o Programa de
Cré di to Edu ca ti vo para es tu dan tes ca ren tes."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
O presente projeto de lei é idêntico a outro
apresentado na Câmara dos Deputados pelo De putado Agnelo Queiroz, representante do Distrito
Fe de ral, e o apresento após entendimentos, neste
sentido, com Sua Excelência em Assembléia re a lizada na Universidade Católica de Brasília, nesta
data.
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Originária da MP nº 1.729, de 11-12-98, que
altera dispositivos da le gis la ção bá si ca da Pre vi dência So ci al, foi apro va da pelo Con gres so Na ci o nal na
forma de Projeto de Lei de Conversão de nº 20/98,
sendo vo tada na sessão de 9-12-98, após pro fundas dis cus sões e ár du as ne go ci a ções, es pe ci al mente no que se refere ao texto do art. 4º, no que con cerne à ex ten são do be ne fí cio da isen ção da con tribuição pre videnciária às instituições educacionais
sem fins lucrativos. Dentre os debates travados so bre a ma té ria, des ta ca mos e trans cre ve mos a se guir
os esclarecimentos prestados pelo relator do re fe rido projeto de lei de conversão na citada sessão,
quando indagado pelo Deputado Osvaldo Biolchi
acer ca da cor re ta in ter pre ta ção do art. 4º:
“O Sr. Jáder Barbalho (PMDB – PA.
Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
de for ma mu i to ob je ti va, con cor do com a inter pre ta ção dada pelo De pu ta do Osval do Biolchi de que este é o teor do art. 4º. Por
exem plo, se a en ti da de edu ca ci o nal, em vagas gratuitas, atingir o montante de 200 mil
reais e tiver de pagar à Previdência Social
500 mil re a is, na ver da de de ve rá pa gar apenas 300 mil. Este foi um grande avanço no
texto da medida provisória, no sentido de
abrigar as entidades edu cacionais. A in terpretação de V. Exa., Deputado Osvaldo Bi olchi, é procedente. Portanto, será ve ri fi cado pela Pre vi dên cia So ci al o va lor da con tribuição e abatido deste o que for presta do
em serviço.” (pu blicado no Diário do Con gresso Nacional de 10-12-98, às fls.
15827).
Dessa forma, restou claro que a intenção do
legislador expressa no art. 4º da lei em apreço é
que, do valor da contribuição a ser recolhida pelas
re fe ri das ins ti tu i ções de en si no à Pre vi dên cia So ci al,
seja subtraído o va lor to tal das bol sas con ce di das a
pessoas carentes, como forma de incentivar as es co las a pra ti ca rem a fi lan tro pia.
Entretanto, te mos conhecimento de minuta de
dcreto regulamentador da Lei nº 9.732/98, ela bo rado pe los téc ni cos do MPAS, que dá in ter pre ta ção diversa ao texto do art. 4º em comento, na medida
que define fórmula de cálculo estabelecendo um
percentual que incide sobre a receita bruta mensal
auferida, variável esta não prevista na lei, e que se
aplicada, reduz consideravelmente o valor a ser
aba ti do pe las es co las na con tri bu i ção pre vi den ciá ria
devida, tornando inócua a intenção do Congresso
Na ci o nal, quan do dis cu tiu. Vo tou e apro vou a re fe rida lei.
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Assim, a pre sen te pro po si ção pre ten de mo di fi car
a re da ção do artigo em apre ço, vi san do ex pli car com
a má xi ma cla re za a in ten ção do le gis la dor, de for ma
a impedir que seja dada, em sua regulamentação,
in ter pre ta ção di ver sa daquela con ti da no es pí ri to da
lei.
Pretende ainda o presente pro jeto, no que diz
respeito às instituições edu cacionais, que os cri té rios para avaliar a situação de ca rên cia, e para a sele ção dos be ne fi ciá ri os, se jam os mes mos ado ta dos
pelo Programa de Crédito Educativo para es tu dantes carentes, uma vez que tais critérios foram fi xados após serem amplamente debatidos por re presentantes do Ministério da Educação, dirigentes de
ins ti tu i ções de en si no e dos es tu dan tes.
Sala das Ses sões, 19 de mar ço de 1999. – Sena dor Luiz Este vão.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.732, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1998
Altera dis positivos das Leis nºs
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de
1991, da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro
de 1996, e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Pre si den te da Re pú bli ca,
Faço saber que o Congresso Nacional de cre ta e eu san ci o no a se guin te Lei:
Art. 1º Os arts. 22 e 55 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, passam a vigorar com as se guin tes al te ra ções:
“Art.
22.
...............................................
.............................................................
II – para o financiamento do be ne fício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles
con ce di dos em ra zão do grau de in ci dên cia
de ca pacidade la borativa decorrente dos
ris cos am bi en ta is do tra ba lho, so bre o to tal
das re mu ne ra ções pa gas ou cre di ta das, no
decorrer do mês, aos segurados empre gados e tra ba lha do res avul sos:
....................................................."(NR)
“Art. 55. ..............................................
III – pro mo va, ga tu i ta men te e em caráter exclusivo, a as sistência social be ne fi cen te a pes so as ca ren tes, em es pe cial a cri an ças, ado les cen tes, ido sos e porta do res de de fi ciên cia;
..............................................................
.
§ 3º Para os fins des te ar ti go, en tende-se por assistência so cial beneficente
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a prestação gratuita de benefícios e ser vi ços a quem dela ne ces si tar.
§ 4º O Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS cancelará a isenção se ve ri fica do o des cum pri men to do dis pos to nes te artigo.
§ 5º Con si de ra-se tam bém de as sistência so cial be neficente, para os fins
deste artigo, a oferta e a efetiva pres tação de serviços de pelo menos sessen ta
por cento ao Sistema Único de Sa úde,
nos ter mos do re gu la men to. “(NR)
Art. 2º Os arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24
de julho de 1991, passam a vigorar com as se guin tes al te ra ções:
“Art 57. ..............................................
..............................................................
§ 6º O benefício previsto neste ar tigo será financiado com os recursos provenientes da contribuição de que trata o
inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 24
de julho de 1991, cujas alíquotas serão
acrescidas de doze, nove ou seis pontos
per cen tu a is, con forme a atividade exercida
pelo segurado a serviço da empresa permita
a concessão de aposentadoria especial após
quinze, vinte e cinco anos de contribuição,
respectivamente.
§ 7º O acréscimo de que trata o pa rágrafo an terior incide exclusivamente
sobre a remuneração do segurado su je ito às condições especiais referidas no
caput.
§ 8º Aplica-se o disposto no art. 46
ao segurado aposentado nos termos
deste artigo que continuar no exercício
de atividade ou operação que o suje i te
aos agentes nocivos cons tantes da re lação re fe ri da no art. 58 des ta Lei." (NR)
“Art. 58. ...............................................
§ 1º A com pro va ção de efe ti va ex posição do segurado aos agentes nocivos
será feita mediante formulário, na forma
estabelecida pelo Instituto Nacional do
Seguro Social – INSS, emitido pela em pre sa ou seu pre pos to, com base em la udo técnico de condições am bientais do
trabalho expedido por médico do tra balho ou engenheiro de segurança do tra ba lho nos ter mos da le gis la ção tra ba lhista.
§ 2º Do laudo técnico re fe ri do no pa rágrafo anterior deverão constar informação
so bre a exis tên cia de tec no lo gia de pro te ção
coletiva ou individual que diminua a in ten sidade do agente agressivo a li mi tes de to le-
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rância e recomendação so bre a sua adoção pelo es ta be le ci men to res pec ti vo.
......................................................"(NR
)
Art. 3º Os dispositivos a se guir indicados
da Lei nº 9.317, de 5 de dezembro de 1996, pas sam a vi go rar com as se guin tes al te ra ções:
“Art. 2º ..............................................
.............................................................
II – empresa de pe queno porte, a
pessoa jurídica que tenha auferido, no
ano-calendário, receita bruta su perior a
R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) e
igual ou inferior a R$1.200.000,00 (um mil
e du zen tos mil re a is).
....................................................."(NR)
“Art.
4º
..................................................
...........................................................
§ 4º Para fins do dis pos to nes te ar tigo, os convênios de adesão ao Simples
poderão considerar como empresas de
pe que no por te tão-somente aque las cuja
receita bru ta, no ano-calendário, seja superior a R$120.000,00 (cento e vinte mil
reais) e igual ou inferior a R$720.000,00
(se te cen tos e vin te mil re a is). “(NR)
“Art. 5º .................................................
..............................................................
II – .......................................................
.............................................................
f) de R$720.000,01 (se te cen tos e vin te
mil re a is e um cen ta vo) a R$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil reais); sete inteiros
e qua tro dé ci mos por cen to;
g) de R$840.000,01 (oi to cen tos e quarenta mil reais e um centavo) a
R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil
reais); sete inteiros e oito décimos por cen to;
h) de R$960.000,01 (novecentos e
sessenta mil reais e um cen tavo) a
R$1.080.000,00 (um mi lhão, oi ten ta mil re ais); oito in te i ros e dois dé ci mos por cen to;
i) de R$1.080.000,01 (um milhão, oi tenta mil reais e um centavo) a
R$1.200.000,00 (um milhão e du zentos mil
re a is); oito in te i ros e seis dé ci mos por cen to;
............................................................
§ 7º No caso de con vê nio com Uni da de
Fe de ra da ou município, em que seja con siderada como empresa de pequeno porte
pes soa ju rí di ca com re ce i ta bru ta superior a
R$720.000,00 (se te cen tos e vin te mil re a is),
os per cen tu a is a que se re fe rem:
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I – o in ci so III dos §§ 3º e 4º fica acresci do de um pon to per cen tu al;
II – o inciso IV dos §§ 3º e 4º fica
acres ci do de meio pon to per cen tu al. “(NR)
“Art. 15. ...............................................
.............................................................
II – a par tir do mês sub se qüen te àquele em que se proceder à exclusão, ainda
que de ofí cio, em vir tu de de cons ta ta ção de
si tu a ção ex clu den te pre vis ta nos in ci sos III a
XVIII do art. 9º;
..............................................................
§ 3º A ex clu são de ofí cio dar-se-á mediante ato declaratório da autoridade fiscal
da Secretaria da Receita Fe deral que ju risdicione o con tri bu in te, as se gu ra do o con traditório e a am pla de fe sa, ob ser va da a le gislação relativa ao processo tributário ad ministrativo.
§ 4º Os ór gãos de fis ca li za ção do Instituto Nacional do Seguro Social ou de qual quer entidade convenente deverão re presentar à Secretaia da Recieta Fe deral se,
no exercício de suas atividades fis ca li za doras, constatarem hi pó te se de ex clu são obriga tó ria do Sim ples, em con for mi da de com o
dis pos to no in ci so II do art. 13. “(NR)
“Art. 23. ...............................................
.............................................................
II – ......................................................
.............................................................
f) em re la ção à fa i xa de re ci ta bru ta de
que tra ta a alí nea f do in ci so II do art. 5º:
1 – sessenta e cinco centésimos por
cen to, re la ti vo ao IRPJ;
2 – sessenta e cinco centésimos por
cen to, re la ti vos ao PIS/PASEP;
3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à COFINS;
5 – três inteiros e um décimo por cen to, re la ti vos às con ti bu i ções de que tra ta alínea f do § 1º do art. 3º;
g) em relação à faixa de receita bruta
de que tra ta a alí nea g do in ci so II do art. 5º:
1 – sessenta e cinco centésimos por
cen to, re la ti vos ao IRPJ;
2 – sessenta e cinco centésimos por
cen to, re la ti vos ao PIS/Pa sep;
3 – um por cen to, re la ti vo à CSLL;
4 – dois por cen to, re la ti vos à Co fins;
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5 – três inteiros e cinco décimos por
cento, relativos às contribuições de que
trata a alínea f do § 1º do art. 3º;
h) em relação à faixa de receita bruta
de que trata a alínea h do inciso II do art. 5º:
1 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao IRPJ;
2 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao PIS/Pasep;
3 – um por cento, relativo à CSLL;
4 – dois por cento, relativos à Cofins;
5 – três inteiros e cinco décimos por
cento, relativos às contribuições de que trata
a alínea f do § 1º do art. 3º;
i) em relação à faixa de receita bruta
de que trata a alínea i do inciso II do art. 5º:
1 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao IRPJ;
2 – sessenta e cinco centésimos por
cento, relativos ao PIS/Pasep;
3 – um por cento, relativo à CSLL;
4 – dois por cento, relativos à Cofins;
5 – quatro inteiros e três décimos por
cento, relativos às contribuições de que
trata a alínea f do §1º do art. 3º;
.................................................." (NR)
Art. 4º As entidades sem fins lucrativos
educacionais e as que atendam ao Sistema Único
de Saúde, mas não pratiquem de forma exclusiva e
gratuita atendimento a pessoas carentes, gozarão
da isenção das contribuições de que tratam os arts.
22 e 23 da Lei nº 8.212, de 1991, na proporção do
valor das vagas cedidas, integral e gratuitamente, a
carentes e do valor do atendimento à saúde de
caráter assistencial, desde que satisfaçam os
requisitos referidos nos incisos I, II, IV e V do art. 55
da citada lei, na forma do regulamento.
Art. 5º O disposto no art. 55 da Lei nº 8.212, de
1991, na sua nova redação, e no art. 4º desta lei
terá aplicação a partir da competência abril de 1999.
Art. 6º O acréscimo a que se refere o § 6º do
art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, será exigido de
forma progressiva a partir das seguintes datas:
I – 1º de abril de 1999: quatro, três ou dois por
cento;
II – 1º de setembro de 1999: oito, seis ou
quatro por cento;
III – 1º de março de 2000: doze, nove ou seis
por cento.
Art. 7º Fica cancelada, a partir de 1º de abril de
1999, toda e qualquer isenção concedida, em

MARÇO 1999

caráter geral ou especial, de contribuição para a
Seguridade Social em desconformidade com o art.
55 da Lei nº 8.212, de 1991, na sua nova redação,
ou com o art. 4º desta lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 1998; 177º da
Independência e 110º da República. – FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO – Pedro Pullen Pa rente –
Luciano Oli va Pa trí cio – Wal deck Orné las – Barjas Ne gri.
(À Comissão de Assuntos Sociais –
de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 156, DE 1999 – COMPLEMENTAR
Regulamenta o inciso I, do § 1º, do
art. 43 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A União promoverá a ar ticulação de
ações de âmbito fe deral, estadual e municipal em
Regiões de Desenvolvimento, visando à con se cução de objetivos específicos que resultem na re dução de de si gual da des re gi o na is.
Parágrafo único. Para efeito desta Lei, as Re giões de Desenvolvimento serão constituídas de
Estados, ou porções territoriais destes, que apre sen tem as se guin tes ca rac te rís ti cas:
I – condições geoeconômicas e sociais se melhantes, de modo a permitir sua integração em pro gra mas de ação co muns;
II – in di ca do res de si tu a ção eco nô mi ca e so ci al
que os gra due em po si ção de in fe ri o ri da de com re lação às mé di as na ci o na is.
Art. 2º A ação articulada da União, Estados e
Municípios nas Regiões de Desenvolvimento será
con subs tan ci a da em pro gra mas re gi o na is, de cu nho
se to ri al ou mul ti-setorial, que aten dam aos se guin tes
requisitos:
I – consonância com as diretrizes e ob jetivos
regionalizados, estabelecidos no Plano Plurianual
em vi gor;
II – explicação dos critérios e dos indicadores
que nor te a ram a de fi ni ção da Re gião de De sen vol vimen to e do pro gra ma a ser de sen vol vi do;
III – es tu do de vi a bi li da de do pro gra ma, a par tir
dos ob je ti vos e me tas es ta be le ci dos;
IV – de fi ni ção da es tra té gia de de sen vol vi mento do programa, das atribuições dos agentes, dos
ins tru men tos de atu a ção e dos pra zos.
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Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta
Lei no prazo de cento e oitenta dias, contados da
data de sua publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 5º Re vo gam-se as dis po si ções em con trá rio.
Justificação
A oportunidade de apresentação desta Lei
Complementar, relativa à questão regional, as socia-se à relevância do tema regional no presente
momento de mudanças estruturais na economia
brasileira.
A dis cussão do papel da política regional
nesse contexto envolve a consideração das novas
questões, decisivas para os rumos do de sen vol vimen to das re giões me nos de sen vol vi das e a ne cessidade de prover instrumentos que levem em conta
as presentes condições para sua inserção tanto na
eco no mia na ci o nal, como no ce ná rio in ter na ci o nal.
O reordenamento espacial do de sen vol vimen to, con se quên cia do atu al pa ra dig ma eco nômi co, que in se re ra pi da men te o País no mer ca do
mundial globalizado e privilegia os pa râmetros
de eficiência e competitividade, traz notórias re percussões para a política de de senvolvimento
regional, principalmente no que tange à es tra tégia de localização dos investimentos. Nesse
con tex to, em que con co mi tan te ao es for ço de reestruturação industrial, verifica-se uma enorme
competição pela atração de capitais, é im prescindível considerar, em paralelo à tradicional
postura da ação compensatória para as regiões
menos de senvolvidas, a formulação de uma es tratégia vi gorosa de crescimento, associada às
po ten ci a li da des e ne ces si da des lo ca is.
Cumpre ressaltar, corroborando a relevância do tema, as fre qüên tes re fe rên ci as à ques tão
regional na Constituição de 1988. Já no art. 3º,
III, a redução das desigualdades regionais en contra-se entre os objetivos fundamentais da
República, e, da mesma forma, no art. 170, VII,
consta como um dos princípios da ordem finance i ra e eco nô mi ca da Re pú bli ca. Ambos evo cam
a pre o cu pa ção com a ma té ria, que se ca rac te ri za
prin ci pal men te na de di ca ção da Se ção IV do Capítulo VII – Da Administração Pública – às Re giões. Entre as diversas menções a pla nos re gionais, citam-se a atribuição de competência à
União para ela bo ra ção e exe cu ção de pla nos nacionais e regionais de de senvolvimento econô mico e social (art. 21, IX), incluídos também
como ma té ria de com pe tên cia do Con gres so Naci o nal e das Co mis sões, art. 48, IV e art. 58, § 2,
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VI), os quais de verão ser elaborados em conso nância com o Pla no Orça men tá rio Plu ri a nu al, regionalizado (art. 165, § 1º e 4º), e possam obter
in cen ti vos fi nan ce i ros vol ta dos para o de sen volvimento regional (art. 151, I, art. 159, I, art. 163,
VII)
O caput do art. 43 es ta e le ce, de for ma ge né rica, que a União poderá articular sua ação em um
mes mo com ple xo ge o e co nô mi co e so ci al vi san do ao
seu desenvolvimento e à redução das de si gual dades re gi o na is. No mes mo ar ti go são enu me ra dos os
tipos de incentivos que poderão ser utilizados para
tal pro pó si to, de i xan do para a lei com ple men tar a fixação dos critérios para a definição de regiões em
desenvolvimento.
O projeto de lei complementar ora propos to
leva em consideração os importantes aspectos aci ma men ci o na dos com res pe i to ao mo men to atu al da
economia nacional, conferindo um novo espa ço
para a ar ti cu la ção das ações go ver na men ta is ao nível regional. Nesse sentido, deixa em aberto o con torno es pe cí fi co dos as pec tos re gi o na is a se rem estabelecidos, o que será determinado pela ho mo geneidade das condições geoeconômicas pre do minantes e o potencial de aglutinação em torno das
me tas de de sen vol vi men to a se rem atin gi das. Como
condicionante, pres cre vem-se ape nas a exis tên cia de
indicadores que ca rac te ri zem sua po si ção de in fe ri o ridade em relação às médias nacionais, pré-requisito
para que venham a obter tratamento diferenciado e
compensatório, e, naturalmente, a demonstração da
viabilidade do programa a ser desenvolvido e de sua
con tri bu i ção para a redução das de si gual da des re gi onais.
Desse modo, afigura-se a possibilidade de
aber tu ra de vá ri as fren tes ar ti cu la das de ações programáticas em setores de co nhe ci da ca rên cia, e re conhecido potencial nas regiões me nos de senv lvidas do País, que se rão de sig na das, para efe i to desta Lei, Regiões em Desenvolvimento. Entre essas
áreas destacam-se a de infra-estrutura, turismo e
ser vi ços, tre i na men to es pe ci a li za do e mo der ni za ção
industrial.
Para tal concepção recorremos a exem plos
bem su ce di dos de pla ne ja men to re gi o nal, al ta men te
em voga na União Européia como um todo, na Chi na e na Co réia do Sul, e, es pe ci al men te, no mo de lo
utilizado na reunificação da Alemanha Oriental,
onde a política regional determinou áre as es pe cí ficas de atuação, cujo êxito tem sido atribuído, entre
outras razões, ao correto equilíbrio entre o ob jetivo
com pen sa tó rio e o de cres ci men to.
A Lei Complementar ora proposta fornece um
arcabou ço ade qua do à for mu la ção de pro gra mas regionais, com a necessária flexibilidade, propiciando
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também o dinamismo que as atuais condições re querem, pelo que contamos com o apoio dos ilus tres par la men ta res à sua apro va ção.
Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Ronaldo Cunha Lima.
(À Comissão de Assuntos Econômicos).
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 157, DE 1999
Altera o § 2º e acrescenta o § 3º no
art. 542 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro
de 1973. (Có di go de Pro ces so Ci vil)
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É alterado no art. 542 da Lei nº 5.869,
de 11 de ja ne i ro de 1973, Có di go de Pro ces so Ci vil,
o § 2º e acres cen ta do um § 3º com as se guin tes redações:
“Art. 542. ...............................................
..............................................................
§ 2º Os re cur sos ex tra or di ná ri os e es pe ci al serão re ce bi dos no efe i to de vo lu ti vo, po den do, ex cepci o nal men te se rem re ce bi dos tam bém no efe i to suspensivo, quando a decisão recorrida for ma ni fes tamente contrária a decisão reiterada e tomada por
dois terços dos membros do Supremo Tribunal Fe deral ou de órgão do Su perior Tribunal de Justiça,
con for me o caso.
§ 3º Os recursos extraordinário e especial,
contra decisão manifestamente concordante com
decisão reiterada e tomada por dois terços dos
mem bros do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral ou de ór gão
do Superior Tribunal de Justiça, conforme o caso,
dependerão de depósito correspondente ao valor
atu a li za do da ca u sa."
Art. 2º Esta lei entrará em vigor no 1º dia do
ano se guin te à sua pu bli ca ção, re vo ga das as dis posi ções em con trá rio.
Justificação
Obediente ao propósito de promover medidas
as se cu ra tó ri as do ple no exer cí cio das com pe tên ci as
constitucionais dos tribunais su pe ri o res, e do Su premo Tribunal Fe deral, este projeto modifica dis po sição do Código de Processo Civil, para prestigiar as
de ci sões to ma das em sede de ju ris di ção cons ti tu ci onal ou no exame in fraconstitucional a cargo do Su pe ri or Tri bu nal de Jus ti ça.
Com efeito, segue o modelo já aprovado pelo
Senado Fe deral, a par da possibilidade de o STF
instituir me canismos vinculantes às suas decisões,
levadas a efeito no controle da constitucionalide ou
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na análise de casos concretos, desde que apro vadas por dois ter ços de seus mem bros.
Ao alterar o art. 542 da nossa lei adjetiva, o
pro je to mo di fi cou a re da ção do vi gen te § 2º e acrescen tou um § 3º
Referentemente ao § 2º, cuja redação vigente
é: “os re cur sos ex tra or di ná rio e es pe ci al se rão re cebi dos no efe i to de vo lu ti vo”, o pro je to mo di fi ca-o para
acrescentar a possibilidade de se emprestar, ainda
no tri bu nal a quo, tam bém o efeito suspensivo, de
modo que a sentença que con tra ri ar cla ra men te de cisão do STF, reiterada e obtida por voto de dois
terços ou mais dos membros da Cor te, ve nha a ser
obstaculada até de ci são fi nal. Assim, pela sus pen são
do efeito da sen ten ça, o re cur so ex tra or di ná rio aguardará a decisão final da Corte Máxima ou mesmo do
tri bu nalad quem com pe ten te para seu exa me.
Guarda-se na redação da parte acrescentada
neste § 2º, uma simetria semântica com a redação
da pro pos ta da emen da à Cons ti tu i ção re cen te mente apro va da pelo Se na do.
O § 3º acres cen ta do opõe obs tá cu los ao re curso discordante de decisão que confirma ma ni fes tação an te ri or, e re i te ra da, do STF, ti ra da com o mesmo quorum qua lificado. Destarte, exige-se, sem
prejuízo dos procedimentos executórios, também
um de pó si to pré vio de va lor cor res pon den te ao consig na do para a ca u sa des de que atu a li za do.
As al te ra ções pres ti gi am, sob o prin cí pio da fidelidade ao precedente como uma espécie do prin cí pio ma i or da re ser va nor ma ti va, as de ci sões to madas tanto pelo STF como pelo STJ quando estes
pres tam ju ris di ção no âm bi to de sua com pe tên cia.
Este obstáculo, sobre prestigiar a decisão do
STF – guar dião da Cons ti tu i ção –, tam bém ini bi rá a
fixação de valores simbólicos para causas de ter minadas, o que é comum ocorrer como desvio à in cidên cia de tri bu tos apli cá ve is à es pé cie.
Por fim, o pro je to pro mo ve um me ca nis mo singular de revisão das decisões da Corte Su prema,
quando, através do agravo de instrumento, a parte,
prejudicada com a negativa do seguimento, pode rá
chegar a Corte Má xima para aferir a concordância
do jul ga do com sua de ci são an te ri or, ins tan te pro pício aos pro ce di men tos re vi si o na is.
Apro ve i ta-se no pro je to opi niões de ju ris tas re conhe ci dos, ou vi dos na Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus tiça e Cidadania do Senado Federal, quando das au diências públicas que discutiam a proposta do efeito
vin cu lan te, no ta da men te do emi nen te atu al pre si den te
do Supremo Tribunal Fe de ral, Mi nis tro Cel so de Mello. Daí que con cla ma anuên cia des ta Casa.
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Sala das Sessões, 19 de março de 1999. –
Ronaldo Cunha Lima.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 5.869, DE 11 DE JANEIRO DE 1973

1a5

Insti tui o Có di go de Pro ces so Ci vil.
....................................................................................
Art. 542. Re ce bi da a peti ção pela secretaria
do tribu nal e aí pro to co la da,1 será in ti ma do o re cor ri do, abrin do-se-lhe vista²- para apresentar con tra-razões.4-5
§ 1º Fin do esse pra zo,6 se rão os au tos con clusos7 para admissão ou não do recurso,8 no prazo
de quin ze dias, em de ci são fun da men ta da. 9 a 15
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va).
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às co missões com pe ten tes.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O Projeto de Re so lu ção nº 26, de 1999, lido an te ri or mente, ficará sobre a mesa durante cinco dias úteis, a
fim de receber emendas, nos termos do art. 401, §
1º, do Regimento Interno. Findo esse pra zo, será
des pa cha do às co mis sões com pe ten tes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encer rou-se ontem o prazo para apresentação de emen das às se guin tes ma té ri as:
– Pro je to de Re so lu ção nº 15, de 1999, de autoria da Se nadora Marluce Pin to, que cria a Co missão Permanente da Amazônia – CAm e dá outras
pro vi dên ci as;
– Pro je to de Re so lu ção nº 16, de 1999, de auto ria do Se na dor Ade mir Andra de, que al te ra a re dação do art. 332 e suprime o art. 333 do Regimento
Inter no do Se na do Fe de ral.
Aos Pro je tos não fo ram ofe re ci das emen das.
As ma térias vão às Comissões de Cons ti tu ição, Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
São li dos os se guin tes:
OF. GLPFL Nº 126/99
Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos regimentais, solicito sejam de sinagdos os Senadores aba ixo, em substituição aos
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anteriormente indicados, para comporem a co missão Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da
Pro vi só ria nº 1.763-64, de 11 de mar ço de 1999:
Titulares
Fran ce li no Pe re i ra
Edi son Lo bão

Suplentes
Ge ral do Althoff
Ro meu Tuma

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão,
Lí der do PFL.
OF. GLPFL Nº 127/99
Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999
Se nhor Pre si den te,
Nos termos regimentais, solicito sejam des ginados os Senadores abaixo, em substituição aos
anteriormente in dicados, para comporem a Co missão Mis ta in cum bi da do es tu do e pa re cer da Me di da
Pro vi só ria nº 1.756-11, de 11 de mar ço de 1999:
Titulares
Fre i tas Neto
José Agri pi no

Suplentes
Fran ce li no Pe re i ra
José Jor ge

Atenciosamente, Senador Hugo Napoleão,
Lí der do PFL.
OF/GAB/I/Nº 325
Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999
Se nhor Pre si den te,
Co mu ni co a Vos sa Exce lên cia que a De pu ta da
Teté Be zer ra pas sa a in te grar, na qua li da de de ti tular, a Co mis são Mis ta des ti na da a exa mi nar e emi tir
parecer sobre a Medida Provisória nº 1.740-29, de
11 de mar ço de 1999, em subs ti tu i ção ao De pu ta do
Már cio Bit tar.
Por oportuno, renovo a Vossa Excelência pro testos de estima e consideração. – De pu ta do Geddel Vi e i ra Lima, Lí der do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se rão
fe i tas as subs ti tu i ções so li ci ta das.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra, pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – V. Exª
tem a pa la vra.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
ordem. Sem revisão do orador. ) – Sr. Presidente,
gostaria que V. Exª me ti ras se uma dú vi da. Ante ontem, tinha sido informado de que a sessão de hoje
se ria de li be ra ti va, mas, on tem mes mo, a Mesa prestou esclarecimento que não seria. Mas, ao mesmo
tempo, na próxima segunda-feira, há o anúncio de
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que a sessão será deliberativa ordinária, conforme
leio aqui nos avi sos de nos sas in for ma ções. Gos taria que V. Exª me confirmasse, Senador Geral do
Melo, se a sessão da próxima segunda-feira será
deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A ses são de libera ti va pre vis ta para hoje de i xou de ser re a lizada porque a matéria pautada para apreciação pelo
Se na do Fe de ral no dia de hoje, em vir tu de de re que rimento aprovado pelo Plenário, teve a sua apreciação
adiada para o fi nal do mês de abril. Em vir tu de de requerimentos de urgência também aprovados, há ma térias já incluídas na pauta da sessão de se gunda-feira, que será, por tan to, uma ses são de li be ra ti va.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Obri ga do, Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Há orado res ins cri tos.
Concedo a palavra ao nobre Se nador Lúcio
Alcântara.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, dois as suntos me trazem à tribuna: primeiramente, que a data
de hoje assinala a ocor rên cia de uma re u nião, a ser
realizada no anexo do Palácio do Planalto, para o
balanço do primeiro ano de funcionamento do Fun def – Fun do de De sen vol vi men to do Ensi no Fun damen tal. Essa ma té ria foi ob je to, pri me i ro, de re for ma
constitucional e, segundo, de uma lei que re for mulou o fi nan ci a men to do en si no fun da men tal, re ma nejando recursos e estabelecendo basicamente um
va lor por alu no a ser pago ao Esta do ou ao Mu ni cípio, dependendo se o aluno está matriculado na
rede mu ni ci pal ou es ta du al.
Também outra característica desse Fundo é o
comprometimento de grande parte de sua receita
para me lho rar os sa lá ri os dos pro fes so res.
Pois bem, de cor ri do um ano, ape sar de o Fundo não ter sido totalmente implementado, até por que o per capita por aluno é de R$315,00 quando
deveria ser no mínimo de R$400,00, apesar do de sequilíbrio que, de alguma ma neira, ele introduziu
nas finanças dos Estados – principalmente no Rio
de Ja ne i ro, Ba hia e até o Ce a rá, uma vez que sig nificou perda de receita para esses Estados –, po de-se di zer que foi, ou está sen do, uma ex pe riên cia
plenamente vitoriosa. Foi uma das melhores coisas
que aconteceram nos últimos anos em relação à
edu ca ção, com a par ti ci pa ção al ta men te po si ti va do
Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e
do Se na do da Re pú bli ca.
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Vejamos alguns dados sobre esse Fundo de
Valorização do Ensino Fundamental e o programa
Toda Criança na Escola:
Aumento na matrícula do en si no fun da men tal de
6%, o que representa, mais ou menos, 1,8 milhão de
cri an ças na es co la até 14 anos, ten do o ma i or cres cimen to se dado no Nor te e Nor des te, jus ta men te onde
há um ma i or nú me ro de cri an ças fora da es co la.
Dois mil setecentos e três Municípios tiveram
elevação de receita em oito Estados, por que o piso
é de R$315,00, o gas to per ca pi ta por alu no. Qu ando a composição do Fundo não absorve essa des pe sa, a União en tra com re cur sos para com ple mentar e se che gar aos R$315,00;
Em 1998, o Fun def mo vi men tou R$13,3 bi lhões,
sendo R$8,6 bilhões dos Estados, R$4,2 bilhões
dos Municípios e mais R$524 mil da União. Para
este ano, a pre vi são é de que o Go ver no irá com plemen tar os Esta dos e Mu ni cí pi os em R$850 mi lhões;
O Ministério da Educação mostra que foram
gastos R$ 422 milhões acima do que determina a
Constituição. To dos nós sabemos que a Cons ti tu ição vincula despesas mínimas para os Estados,
para os Mu ni cí pi os e para a União. O dis pên dio chegou a mais de R$420 mi lhões so bre o que a Cons titu i ção já pre vê.
Em 308 Municípios, o gas to por alu no era in fe rior a R$100,00; em 613, o gasto variava entre
R$101,00 e R$150,00. Com a redistribuição equâ nime dos re cur sos, to dos pas sa ram a con tar com re ce itas complementares, até alcançar o valor mínimo de
R$315,00. Os maiores gastos estão em São Paulo,
que in ves te R$690,00 por alu no na rede pú bli ca;
O salário dos professores do ensino fun damental teve um aumento de 12,9% no País, sendo
que, nos Municípios, o aumento foi de 18,4%. No
Nor des te, che gou a cres cer em mé dia 49,6%. O maior salário médio na rede estadual para carga ho rária de 20 horas semanais subiu de R$462,00 para
R$517,00, pa gos na Re gião Su des te.
Esses dados falam por si mesmos. Esse es forço, que está sen do fe i to num tra ba lho ar ti cu la do en tre
Estados, Municípios e a União, vem produzindo efe itos altamente positivos. Cla ro que es ta mos mu i to longe ainda de chegarmos aonde desejamos. A re i vin dicação dos Governadores em todo esse processo de
discussão com a União é justamente para que o per
capita suba, não fique estabilizado nesses
R$315,00, mas chegue a R$400,00. O per capi ta
subindo, vai contribuir para melhorar sensivelmente
as re ce i tas dos Esta dos e Mu ni cí pi os.
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Não im por ta – e já há mu i tas de nún ci as – que
pre fe i tos de so nes tos es te jam uti li zan do es ses re cursos do Fun def para ou tras ati vi da des ab so lu ta men te
estranhas à educação, como festas, por exemplo.
Aliás, a pró pria lei diz cla ra men te em que po dem ser
gastos os recursos do Fundef. Prefeitos que estão
agindo assim estão de fato cometendo um crime,
uma in dig ni da de, por que aten tam con tra o ma i or valor que se está procurando desenvolver no Brasil,
que é edu ca ção de boa qua li da de para to dos.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Per mite-me V. Ex ª um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Con ce do o apar te ao no bre Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Senador
Lúcio Alcân ta ra, V. Exª apon ta o avan ço que re presenta o Fundef, esse fundo de desenvolvimento da
valorização do magistério, em prol da educação,
mas faz uma constatação sobre o mal que aflige o
País de pris cas eras: o mal da cor rup ção, do des vio
do dinheiro, dos recursos mal aplicados, dos re cursos que se destinam a uma finalidade tão fun damental como a educação e são des ba ra ta dos. Mas,
se não va lo ri zar mos os pro gra mas com re ce io dis so,
como V. Exª afirma, positivamente não vamos con tribuir para edu ca ção. O que se cum pre é que a população puna esses prefeitos, a sociedade fique vi gi lan te a haja o ba ni men to da que les que cor rom pem
e mal ver sam o di nhe i ro pú bli co. O Fun def é um programa di rigido à educação fundamental, que tem
gran de im por tân cia e está estimulando os pro fes sores, que, afinal de contas, mesmo com ele, ainda
são mal-remunerados nes te País.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Senador Ramez Tebet, no Ceará, a Assembléia Le gislativa acaba de constituir uma CPI para apurar a
apli ca ção do Fun def pe los mu ni cí pi os.
Creio que a Assembléia procedeu mu ito bem,
por que não se pode ace i tar que uma re for ma des sa
natureza, para financiar o en sino fundamental, ve nha es bar rar na má ges tão des ses re cur sos por parte dos pre fe i tos. Cla ro que o Mi nis té rio da Edu ca ção
deve estar fazendo sua auditagem para acom panhar esse programa, mas a Assembléia decidiu fa zer a sua CPI para apurar, realmente, em casos
con cre tos, o des vio de re cur sos do Fun def.
No en tan to, se es tou aqui para lou var o Fun def
e pa ra be ni zar o Pre si den te Fer nan do Hen ri que Cardoso e o Mi nis tro Pa u lo Renato pela ini ci a ti va, também quero dizer da nossa estranheza que alguns
projetos de gran de sen ti do so ci al, que o Go ver no já
mostrou intenção de executar e que foram objetos
também de deliberação do Congresso, não tenham
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sa í do do lu gar. Por exem plo, o Pro gra ma de Ga rantia de Ren da Mí ni ma vin cu la do à edu ca ção foi aprovado e tido sempre como um pro gra ma de lar go alcance social, para que os pais sejam estimulados,
principalmente nos pequenos Municípios, nos mais
po bres, nos mais ca ren tes, a co lo car o fi lho na es cola e, então, re ce be rem uma pe que na quan ti da de de
re cur sos como com ple men ta ção da sua ren da.
Os municípios já são conhecidos, os critérios
já estão estabelecidos, mas, até agora, não foi
possível firmar um só convênio do Ministério da
Educação com esses Municípios. Espera-se que
este ano, com a quantia irrisória de R$100 milhões,
seja possível iniciar o programa. A segunda etapa
prevê a extensão a todo o País. Deve-se pelo
menos começar o que está previsto para a primeira
fase do programa, o que será de grande importância
para os Municípios mais pobres.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Senador Mozarildo Cavalcanti.
O Sr. Mozarildo Cavalcanti (PFL – RR) –
Senador Lúcio Alcântara, parabenizo V. Exª pelo
oportuno pronunciamento, em que aborda temas tão
importantes como a educação e, especificamente, o
Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental.
O Programa Bom-Dia Brasil de hoje mostrou uma
estatística com a qual fiquei estarrecido: de cada mil
alunos que entram na primeira série do Ensino
Fundamental, apenas 47 chegam à oitava série. É
necessário que nós, Senadores, que temos a
responsabilidade de representar os nossos Estados,
passemos da atitude de meramente denunciar os
fatos para, efetivamente, dentro dos limites das
nossas competências, exigir do Governo Federal
uma mudança dessa situação, que considero
vexatória para o nosso País. Não vejo outro
caminho para o desenvolvimento do Brasil senão
com investimento maciço e adequado à educação.
Portanto, quero parabenizar V. Exª pelo
pronunciamento que faz.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Essa prioridade à educação realmente não pode ser
ignorada, uma vez que há uma opinião generalizada
no sentido de que, sem educarmos nossas crianças,
não vamos sair do subdesenvolvimento. Isso exige
um esforço enorme da Nação nos diferentes níveis
de Governo.
A bem da ver da de, te nho en con tra do por par te
dos pre fe i tos, de uma ma ne i ra em ge ral, um sin ce ro
en tu si as mo, um sin ce ro em pe nho pela me lho ria das
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condições educacionais em seus Municípios. Há
algo mais do que retórica; há algo mais do que
dizer: “A educação é prioridade da mi nha ad ministração”. Há um esforço de fato, perceptível,
fora os casos de desmando e de má aplica ção
de recursos, que devem ser punidos exemplarmente.
Nesse particular, creio que o Bra sil avan çou muito nos últimos anos, encarando se ri amen te o pro ble ma da edu ca ção. Isso sem de i xarmos de constatar que o problema é grave, e os
avanços talvez não corram com a velocidade
que de se ja mos.
Por fim, há um ou tro pro gra ma do Go ver no,
fruto de deliberação desta Casa – aliás, trata-se
de um pro je to do ex-Senador Espe ri dião Amin –,
que é o Ban co da Ter ra, até ago ra não im ple menta do. Hou ve in clu si ve uma re a ção do mo vi men to
dos sem-terra, que se di ri gi ram ao Ban co Mun dial e manifestaram-se contrariamente ao pro grama. Cre io que co me te ram um equí vo co. O Ban co
da Ter ra não veio para subs ti tu ir a po lí ti ca de refor ma agrá ria; essa po lí ti ca con ti nua. Mas o Banco da Ter ra visa a fi nan ci ar aqui si ção de imó ve is
para instalar trabalhadores que não têm terra
para cul ti var.
Infelizmente, uma série de obstáculos tem
adi a do a im plan ta ção do Ban co da Ter ra. Um deles é a concessão do financiamento internacional para ca pi ta li zar esse Fundo, que iria adquirir
essas propriedades. O segundo é a discussão
com as autoridades financeiras so bre os juros,
por que a cha ma da equi pe eco nô mi ca quer im por
juros, por intermédio do BNDES, que in vi a bi lizam essa idéia. Nessa dis puta, até ago ra o Banco da Terra não pôde produzir resultados, ne ces sá ri os para fa ci li tar, para am pli ar um pro grama de re as sen ta men to ru ral. Até por que a lei estabelece claramente quem tem acesso a esse fi nanciamento: é o pequeno agricultor, é o agri cul tor sem ter ra, é o pe que no par ce le i ro.
Aquela acusação que sempre se faz, com
muita razão, às vezes, de que esses projetos
existem para beneficiar os grandes não é váli da
para o Banco da Terra. O referido banco existe
para o pequeno, para aquele que só po derá ad quirir um pedaço de terra com financiamento
módico, sob condições de pagamento que lhe
permitam pa gar de acordo com a rentabilidade
do imó vel que vai pos su ir.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – RS) – V. Exª me
per mi te ou tro apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – RS) – No bre Se-
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nador Lúcio Alcântara, a po lítica de juros altos, na
ótica do Governo, in flui para que não haja inflação
no País, pelo menos no quadro econômico atual.
Mas acredito – e o te nho afirmado reiteradas vezes
– que precisamos estabelecer ju ros diferenciados;
ju ros com os qua is as ati vi da des es sen ci a is não precisam arcar. Não estamos votando empréstimos
para o Ban co Na ci o nal de Desenvolvimento Eco nômico e Social, tal qual ocorreu ainda na sessão de
ontem, quando foi aprovada, praticamente por una ni mi da de, a quan tia de US$424 mi lhões para a preservação ambiental. Pergunto: por que não investir
em pro je tos es sen ci a is que pos sam me lho rar a produção no País, que possam gerar mais empregos?
Por que não se pode, nes ses pro gra mas, apli car esses juros, que são pequenos? E para fi nan ci a mentos de pro je tos tão im por tan tes ao de sen vol vi men to
do País, para a geração de empregos, aumento da
produção e melhoria das exportações, por que não
se aplicam juros compatíveis e adequados? V. Exª,
então, tem razão. Não adianta o Banco da Terra
aplicar ju ros extorsivos, porque, em vez de ser aju dado, o agricultor aca ba ria en for ca do. Essa é a ver dade.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – O
posicionamento de V. Exª tem absoluta razão de
ser. Atividades diferentes, tomadores diferentes de
crédito requerem juros diferenciados. Essa discussão
está havendo dentro do Governo e, de certa maneira,
tem retardado a implantação do chamado Banco da
Terra. Espero que isso seja superado logo e que o
Ban co Mun di al con clua os seus es tu dos para li be rar os
recursos.
Esse pro gra ma foi im plan ta do em San ta Ca tarina pelo Governador Esperidião Amin, quando da
sua primeira passagem pelo Governo, e teve mui to
sucesso. Por isso, S. Exª teve a iniciativa de apre sentar esse projeto, do qual fui Relator – elaborei
um subs ti tu ti vo, in clu si ve de co mum acor do com as
áreas do Governo Fe de ral in te res sa das no as sun to.
Porém, até agora não produziu o resultado que es perávamos, porque os assuntos econômicos fluem
com uma celeridade muito grande. Quando chega
na área so ci al, ge ral men te as co i sas tra vam, pa ram,
vão devagar. Não sei se é porque existe uma equi pe econômica, mas – nunca ouvi falar – não existe
uma equipe social. Talvez devamos criar uma equi pe so ci al para se con tra por à equi pe eco nô mi ca ou,
pelo menos, para, em bloco, defender os interesses
da po pu la ção nes sas áre as.
Esse era o registro que eu queria fazer aqui
para elogiar a experiência do Fundef com aqueles
re pa ros que fiz du ran te o meu pro nun ci a men to.
Sr. Pre si den te, o se gun do as sun to diz res pe i to
às visões que se tem do Brasil, elas são marcadas
pela con tra di ção: um país rico mar ca do pela po bre-
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za; um povo pobre numa nação rica. Fala-se muito,
den tro e fora de nos so ter ri tó rio, do que é ou do que
não é o Bra sil; que a po pu la ção bra si le i ra é cor da ta
ou violenta; que nossos hábitos são civilizados ou
não; que nos sos de fe i tos su plan tam nos sas vir tu des
ou vi ce-versa. E as sim se fala so bre tudo que o Brasil é ou de i xa de ser. Con tu do, fa la-se, no Go ver no,
na televisão e no rádio, nos jornais e re vistas, nos
bancos e empresas, nos sindicatos e associações,
de um Brasil segundo a opinião de cada um. Um
país do qual se tem, mu i tas ve zes, uma vi são me ramen te opi na ti va, fruto de ex pe riên cia es pe cí fi ca que
se generaliza es ten den do-a para todo o ter ri tó rio. É
assim que, freqüentemente, trata-se Rondônia com
os dados do Rio Grande do Sul; Mato Grosso com
os da Ba hia; Ce a rá com os de São Pa u lo.
E por que toda essa confusão? Certamente
porque nos faltam dados objetivos, continuamente
atualizados da realidade social, política e econômica
do Brasil. Dados que podem ser gerados pelos
censos
que
a
Fundação
IBGE
realiza
periodicamente em todo o País. Deles surge a
realidade mais profunda de nosso povo.
E é só com levantamentos abrangentes,
consistentes e repetidos que poder-se-á estabelecer
um quadro realista do que é o Brasil em todos os
níveis de sua vida política, social e econômica. O
último feito data de 1990-1991.
Não há governo, seja o da União, sejam os
estaduais, ou mesmo os municipais, que possa
gerir, planejar e executar planos para o bem e o
progresso de nossa gente sem um retrato
atualizado e detalhado do País, dos estados e dos
municípios.
Assim, Sr. Presidente, a realização de um
censo no Brasil não é atividade passível de sofrer
cortes de verbas por contenção de despesas.
O Censo do ano 2000 será de fundamental
importância para o País e não pode ser prejudicado
em sua realização, abrangência e completeza. Toda
a boa fundamentação para o desenvolvimento e
execução de políticas públicas ou a realização
produtiva
de
investimentos
privados
ou
governamentais dependem da disponibilidade de
dados atualizados do povo brasileiro.
Um exem plo in te res san te é a me di ção do ní vel
de em pre go no Bra sil. Ele é fe i to com base em seis
grandes capitais estaduais – Belo Horizonte, Porto
Alegre, Re ci fe, Rio de Ja ne i ro, Sal va dor e São Pa ulo – o que significa a cobertura de uma população
em idade ativa (acima de 15 anos) de apro xi ma damen te 31 mi lhões de pes so as. Ora, o Bra sil tem cerca de 110 milhões de pessoas em idade ativa. A
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simples comparação dos números mostra que o le van ta men to atin ge ape nas pou co me nos de 30% da
população que deveria cobrir. A conclusão é óbvia.
Mesmo estudos es tatísticos sérios, como os do
IBGE, carecem, ainda, de abrangência para que
pos sam ser con si de ra dos re tra tos fiéis do País. Eles
são, isso sim, re tra tos par ci a is e in com ple tos. O grave é que é com base em tais in for ma ções que de cisões capitais para a nação e para os cidadãos são
to ma das. Não es pan ta, pois, a qual quer ob ser va dor
mais atento, que os resultados obtidos sejam fre qüen te men te pí fi os, quan do não nu los.
Sr. Presidente, o Censo do ano 2000, que o
IBGE está organizando, é uma das atividades mais
im por tan tes que o go ver no bra si le i ro tem para re a li zar
no futuro pró xi mo. É des se cen so que sa i rão as in formações que confirmarão ou negarão todas as gran des polêmicas que se têm estabelecido nos últimos
anos em torno da realidade social e econômica do
Brasil.
Sr. Presidente, a re alização de um Censo Na cional, como o do ano que vem, é uma operação
que se assemelha a uma mo bilização de guerra,
pois envolve contigente humano e logística di fi cilmente posta em prá ti ca, em um país como o Bra sil,
fora de si tu a ções de cri se na ci o nal. O mais pró xi mo
que se pode relatar hoje são as campanhas na ci ona is de va ci na ção em mas sa.
Assim, são exemplos da envergadura da ope ração Censo do ano 2000, o fato de que se rão contra ta das tem po ra ri a men te 150 mil pes so as para re alizar a co le ta de da dos, a su per vi são, o apo io téc nico-administrativo e apuração dos resultados; serão
utilizados mais de 100 milhões de questionários;
mais de 6.000 pos tos de co le ta mu ni ci pa is e agên cias do IBGE; uma vasta rede de microcomputadores
interligados nacionalmente a um computador de
gran de por te para ar ma ze nar e tra tar toda a mas sa
de da dos co le ta da.
Ora, Srªs e Srs. Senadores, uma operação des sa envergadura e com a importância que tem para a
tomada de decisões no País não pode ser feita pela
metade ou feita com cortes ditados por economia de
gas tos. Tal tra ba lho não re pre sen ta gas to para o País.
É, sim, in ves ti men to bá si co e in dis pen sá vel para to dos
nós. Os dados que o IBGE colocará a nossa dis po sição de 2001 até 2003 se rão úte is a to dos.
Nós, Senadores da República, não podemos
prescindir, em nos sa ati vi da de de le gis la do res e fiscais da ação governamental, da disponibilidade de
da dos atu a li za dos so bre o País.
Para uma operação do porte do Censo 2000, o
IBGE vem se preparando desde 1997, quando co-
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meçou o pla ne ja men to do re cen se a men to. Os re sul tados fi na is só se rão co nhe ci dos em 2003, o que sig ni fica que a tarefa envolverá 7 anos de trabalho de pre pa ra ção, exe cu ção e tra ta men to dos da dos ob ti dos.
Ora, uma ta re fa des sa com ple xi da de não pode
ser mal feita ou ficar incompleta por falta de re cursos. São muitos anos de tra ba lho para se rem per didos ou mal aproveitados. Esse recenseamento não
pode de i xar de ser fe i to, pois a que bra da sé rie dece nal não é mais re cu pe ra da e tra rá enor mes pre ju ízos ao es tu do e ao pla ne ja men to da so ci e da de brasileira. O Brasil já perdeu anos suficientes de sua
his tó ria re cen te para se dar ao luxo de per der ou tros
mais por falta de elementos para uma correta ges tão das ne ces si da des e ob je ti vos da na ci o na li da de.
A importância dos dados do Censo do ano
2000 é ava liá vel pelo que eles po de rão ser úte is em
pro je tos e pro gra mas que con tri bu i rão para:
² estudar o crescimento e a evolução da po pulação ao longo do tempo, permitindo estabelecer,
por exem plo, pro gra mas de con tro le da na ta li da de e
as sis tên cia ma ter no in fan til mais efi ci en tes;
² identificar áreas de investimentos prioritários
em saúde, educação, habitação, transportes, ener gia, pro gra mas de as sis tên cia à in fân cia e à ve lhi ce;
² selecionar lo cais que necessitam de pro gramas de estímulo ao crescimento econômico, como
ins ta la ção de pó los in dus tri a is;
² de fi nir a re pre sen ta ção po lí ti ca no País, in dicando o número de deputados federais, deputados
es ta du a is e ve re a do res de cada es ta do e mu ni cí pio;
² subsidiar a reforma política na discussão da
forma de eleição dos parlamentares, se pro por ci onal, dis tri tal ou qual quer ou tra;
² fornecer subsídios ao Tribunal de Contas da
União para o es ta be le ci men to das co tas dos Fun dos
de Participação dos Estados e dos Municípios e,
com isso, fun da men tar a re for ma tri bu tá ria do País.
Sabemos, também, Sr. Presidente, que um
censo demográfico bem realizado é também útil
para ou tros agen tes so ci a is que não só o go ver no:
² na seleção de lo ca is para a ins ta la ção de fábri cas, su per mer ca dos, shop ping cen ters, es co las,
cre ches, ci ne mas, res ta u ran tes, lo jas;
² na análise do perfil da mão-de-obra bra si le ira, ins tru men to fun da men tal para sin di ca tos, as so cia ções pro fis si o na is e en ti da des de clas se;
² na análise do perfil sócio-demográfico e
econômico da população e sua evolução até o ano
2000;
² na reivindicação dos cidadãos por maior
atenção do governo municipal ou estadual para
problemas específicos, como a expansão da rede
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de água e esgoto, da rede telefônica, a instalação
de postos de saúde, etc.
Na realidade pode-se traçar um novo projeto
de país a partir dos números e in formações que o
Censo do ano 2000 nos trará. A começar por um
fato simples, mas de transcendental importância
para qual quer na ção, mas que pou ca re le vân cia tem
no Brasil: a criação de uma identidade na ci o nal em
torno de um projeto de sociedade. Muito se criti ca
os Esta dos Uni dos da Amé ri ca pe las inú me ras ati tudes que toma em re la ção aos ou tros pa í ses e pe las
mazelas que sua sociedade tem. Todavia, não se
pode ig no rar que o sen ti men to pa trió ti co e de iden tidade nacional é uma marca do povo americano e
muito os ajudou a serem a potência mundial que
hoje são. Em qualquer escola americana os sím bolos nacionais são sempre honrados e as crianças
são en si na das a se or gu lha rem do País onde vi vem e
colaborarem para seu pro gres so. Po de mos até jul gar,
à vista de nossa própria cultura, que esse com por tamen to é um exa ge ro para nos so tem pe ra men to. Pode
até ser. Mas que nos falta a liga que solidariza todo
um povo em tor no de um pro je to na ci o nal, lá isso fal ta.
Vejamos o recente episódio da des va lo ri za ção do real,
onde não faltaram abutres domésticos, junto aos es tran ge i ros, pron tos para de vo rar nos sa car ni ça.
Sr. Pre si den te, vim a esta tri bu na fa zer a de fesa e a apologia do Censo do ano 2000. Estou con vencido de que ele deve ser tratado como prioridade
nacional e mobilizar todas as forças da sociedade
para que seja um verdadeiro sucesso. Que nos mais
re côn di tos re can tos deste imenso País, que em todas
as escolas, para todas as crianças, jovens e adultos,
esse seja mais que uma obrigação de participação,
seja um meio de pre pa rar o Bra sil para dias me lho res.
Era o que eu ti nha para di zer.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a pa la vra ao Se na dor Luiz Este vão.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB-DF. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, des de o iní cio do
mês de março, este orador e – tenho certeza – di ver sos Co le gas te mos sido pro cu ra dos por es tu dantes, notadamente do Distrito Fe deral, apreensivos
com a pos si bi li da de, anun ci a da por al gu mas es co las
da nossa cidade e de todo o País, de corte de bol sas de es tu do con ce di das a es ses es tu dan tes ou as
suas famílias em virtude da aprovação, pelo Con gresso Nacional, da Lei nº 9.732, que disciplina a
con ces são de be ne fí ci os a en ti da des man te ne do ras
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de escolas sem fins lucrativos, ou seja, a chamada
Lei da Filantropia. A partir do momento da sua pro mulgação, publicação e re gulamentação, tal lei de termina que essas entidades passarão a contribuir
nor mal men te com os im pos tos que são de vi dos por
to das as de ma is ins ti tu i ções de en si no.
Tenho certeza de que, ao aprovar essa lei, o
Congresso Nacional atendeu ao objetivo de corrigir
um desvio de comportamento de diversas entidades
que, dizendo-se de utilidade pública e benemerentes,
na ver da de não pra ti ca vam a be ne ve rên cia e, em contrapartida, usu fru íam de con si de rá vel lu cra ti vi da de em
de cor rên cia da isen ção com ple ta de pa ga men to de tribu tos, in clu si ve de con tri bu i ção pre vi den ciá ria so bre a
fo lha de pa ga men to de seus fun ci o ná ri os.
Tenho absoluta certeza de que o espírito que
nor te ou a apro va ção des sa lei foi o me lhor pos sí vel, já
que evidentemente não é justo que se concedam privilégios que não redundem em algum tipo de be ne fício para a sociedade. As distorções existiam, de ve riam ser cor ri gi das, e foi mu i to opor tu no que o Con gresso Na ci o nal te nha to ma do essa sa lu tar pro vi dên cia.
As escolas, com base nos termos da lei e na
sua apro va ção, co me ça ram a in for mar aos es tu dantes que, a partir do mês de março ou de abril, sus penderiam as bolsas de estudo, totais ou parciais,
con ce di das aos seus alu nos.
Em Brasília, a Universidade Ca tólica de Ta guatinga, por exem plo, pre ten de can ce lar seis mil e
cem bolsas de estudo concedidas a mais de 40%
dos seus alunos – está aqui a lista. Isso fez com
que esses es tu dan tes, bem no iní cio do ano ele ti vo,
in ter rom pes sem seus es tu dos e ti ves sem in vi a bi li zada a sua formação acadêmica depois de anos e
anos de de di ca ção e in ves ti men to.
Preocupados com essa possibilidade, que se
repete também em outras escolas do Distrito Fe deral – o Colégio Dom Bosco ameaça cortar mais de
tre zen tas bol sas de es tu do –, on tem, na com pa nhia
de outros par lamentares, deputados federais e de putados distritais por Brasília, estivemos numa as sembléia promovida pelo Diretório Acadêmico e pe las li de ran ças es tu dan tis do Dis tri to Fe de ral, na Universidade Católica de Taguatinga, que con tou com
a pre sen ça de mais de três mil es tu dan tes.
Des sa sa u dá vel e aca lo ra da dis cus são, gos taria de tra zer para a re fle xão do Con gres so Na ci o nal
e, particularmente, do Senado, algumas pro postas
daqueles es tu dan tes para o aper fe i ço a men to da lei,
a fim de que ela não seja usa da como pre tex to para
a in vi a bi li za ção da for ma ção des ses alu nos.

410

Na re gu la men ta ção que está sen do ela bo ra da
pelo Mi nis té rio da Pre vi dên cia So ci al exis te, ao meu
ver e tam bém na opi nião do Lí der do PMDB, Se nador Jader Barbalho, um colossal equívoco de in terpre ta ção do tex to da lei. Ora, se gun do a lei, os va lores das bolsas de estudo concedidas poderão ser
aba ti dos das con tri bu i ções, in clu si ve da con tri bu i ção
previdenciária. A propósito disso, durante a apro vação da mesma lei, travou-se diálogo se me lhan te no
ple ná rio do Con gres so Na ci o nal.
Na ocasião, o De pu ta do Fe de ral Osval do Bi olchi, do PMDB do Rio Grande do Sul, fez a seguinte
pergunta:
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Con gres sistas, agradeço ao Relator a compreensão e
ao Mi nis tro da Pre vi dên cia So ci al a in clu são
de artigo referente às instituições edu ca ci onais sem fins lucrativos. Entretanto, Sr. Re lator, gostaríamos que V. Exª explicasse se
o texto do art. 4º estabelece o que acer tamos ontem. Por exemplo: uma escola que
deveria recolher R$200 mil de contribuição
à Previdência, em contrapartida, cede
R$200 mil em filantropia aos seus alunos,
de uma ma ne i ra in te gral e gra tu i ta.
É, realmente, esse o texto do art. 4º,
de ex tre ma im por tân cia, nes te mo men to?
Res pon de o Pre si den te do PMDB, Lí der do nosso Par ti do e Re la tor da ma té ria, da se guin te for ma:
Sr. Presidente, de forma mu ito ob je tiva, con cor do com a in ter pre ta ção dada pelo
Deputado Osvaldo Biolchi de que esse é o
teor do art. 4º. Por exemplo: se a entidade
educacional, em vagas gratuitas, atingir o
montante de R$200 mil e tiver de pagar à
Previdência Social R$500 mil, na verda de
deverá pagar apenas R$300 mil. Esse foi
um gran de avan ço no tex to no tex to da medi da pro vi só ria, no sen ti do de abri gar as enti da des edu ca ci o na is.
Ora, essa foi a von ta de do Con gres so, essa foi
a manifestação ex plí ci ta do Re la tor, mas não é isso
que o Ministério da Previdência pre tende fazer na
regulamentação, pois em minuta já aprovada e
pronta naquele Ministério, pretende-se que o valor
de dedução a ser aplicado sobre a contribuição do
INSS, referente à concessão de bolsas de estudo,
seja proporcional à receita total auferida pela es cola. No caso pre sen te, exem pli fi ca do pelo Se na dor Jader Bar ba lho, uma es co la que con ce des se R$200 mil
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em bolsas de estudo aos seus alunos poderia abater
apenas 25% desse valor, ou seja, R$50 mil, da sua
contribuição. Evidentemente, dessa forma, milhares e
milhares de alunos perderão suas bolsas de estudo.
Ape nas para dar uma idéia, es ti ma-se um nú me ro de
se is cen tos e dez mil es tu dan tes em todo o País.
A propósito disso, o Senador Jader Barbalho,
preocupado e pro fun do co nhe ce dor do as sun to, en vi ou
ao Mi nis tro da Pre vi dên cia, no úl ti mo dia 25 de fe ve re iro, uma carta, cuja cópia encontra-se em meu poder,
fazendo esse reparo e cobrando do Ministro da Pre vidência que, na regulamentação, se ativesse fielmente
àqui lo que foi de ci di do pe los Srs. Par la men ta res.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Con cedo, com muita alegria, um aparte ao colega, Se nador Ra mez Te bet.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Senador
Luiz Estevão, pro vavelmente, nesta sexta-feira de
encerramento final dos nossos trabalhos semanais
no Se na do da Re pú bli ca, tal vez o que V. Exª traz à
baila seja o mais importante as sun to abor da do nesta semana. Como V. Exª, também defendo o Cen tro-Oeste. Além disso, vim do magistério e o co nheço bem. Por tan to, pos so tam bém com pre en der a situação dramática em que vivem os universitários,
hoje, no Brasil. É verdadeiramente es pan to so ve ri ficar mos o quan to de au xí lio é so li ci ta do a nós, po lí ticos, para que os universitários possam pagar as
suas mensalidades aos respectivos es ta be le ci mentos de ensino. Quantas vezes somos chamados,
Se na dor Luiz Este vão, para fa zer so li ci ta ção aos estabelecimentos de ensino ou para, de qualquer for ma, ten tar aju dar os es tu dan tes mais ca ren tes, mais
necessitados, que não conseguem ingressar em
uma universidade pública, onde, a estatística de monstra, estão aqueles que podem pagar e não os
que não podem fazê-lo! Somos solicitados a ajudar
e quanto não ficamos angustiados por não po dermos acatar todos esses pedidos que chegam até
nós. Penso que V. Exª tem razão. O Mi nistério da
Previdência precisa entender que se, de um lado,
não é jus to que as en ti da des fi lan tró pi cas se be ne ficiem não pagando as suas contribuições sociais,
por outro lado, é justo que elas abatam por inteiro
aquilo que venham a con ceder em bolsas de es tudos. Foi assim que eu votei, com essa esperança,
para que pudesse aba ter por in te i ro, que aqui vo tei.
Isso é de fundamental importância, por que não se
tra ta de meia dú zia de alu nos. V. Exª traz a es tatís ti ca do Dis tri to Fe de ral. Não te nho a do meu Estado nem as de outros Estados da Federação, mas o
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quadro é o mesmo, com certeza. Desculpe-me por
me alongar, mas V. Exª aborda, com sensibilidade,
um assunto im portantíssimo. Veja V. Exª que até o
crédito edu cativo desapareceu. Há dois anos o Mi nis té rio da Edu ca ção não ofe re ce esse be ne fí cio, pio ran do ain da mais a si tu a ção do alu no ca ren te. Nobre Se na dor Luiz Este vão, o as sun to tam bém me inte res sa, tan to é que re a pre sen tei um pro je to so bre o
Fun do de Ga ran tia por Tem po de Ser vi ço, per mi tindo que o tra ba lha dor pos sa uti li zá-lo, para si ou para
sua família, para saldar compromissos com o setor
edu ca ci o nal. Esten di-me um pou co, mas foi para colaborar com V. Exª, para parabenizá-lo e pedir a V.
Exª que leve esse tema adi an te, por que terá par ce iros nes ta Casa. O ob je ti vo é aten der os uni ver si tá rios e os es tu dan tes – e não os es ta be le ci men tos de
ensino –, que não podem arcar com as men sa li dades. Agradeço a tolerância de V. Exª para o meu
lon go apar te.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Meu
caro Senador Ramez Te bet, eu e os 610 mil es tudan tes que hoje es tão na in cer te za, sem sa ber qual
é o seu futuro, é que de ve mos agra de cer o opor tuníssimo aparte de V. Exª, que traz a contribuição,
pri me i ro, do seu ir res tri to apo io a essa ques tão. Em
se gui da, V. Exª faz uma abor da gem mu i to cor re ta, a
de que essas entidades precisam pagar sua con tribuição. O que acontecia anteriormente é que elas
con ce di am um vo lu me de be ne fí ci os aos es tu dan tes
in fi ni ta men te me nor do que o be ne fí cio que a so ci eda de lhes dava sob for ma de isen ção fis cal. O es pírito do legislador foi o melhor possível, qual seja, o
de proporcionar um equilíbrio: que o que o Estado
concede, como isen ção fis cal, fos se re pas sa do aos
es tu dan tes sob for ma de bol sas de es tu do.
Ora, da ma ne i ra como está sen do co lo ca do na
proposta de re gu la men ta ção do Ministério da Pre vidência, o que teremos será uma inversão: em vez
de se transformar num benefício, aquilo que foi as segurado pelos Parlamentares torna-se uma ame aça ao fu tu ro des ses es tu dan tes.
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – V. Exª
me per mi te um apar te?
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Ouço,
com mu i ta ale gria, o apar te de V. Exª, Se na dor Carlos Pa tro cí nio.
O Sr. Carlos Pa tro cí nio (PFL – TO) – Emi nente Senador Luiz Estevão, gostaria de referendar
as pa la vras de V. Exª e tam bém de con cor dar com o
eminente aparteante, Senador Ramez Tebet, que
afirmou ter sido esse o as sun to mais im por tan te trazido à pa u ta nes ta se ma na. Esse é um as sun to que
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deve ser tratado com toda a seriedade pelo Con gresso Nacional. Eminente Senador Luiz Estevão,
outrora os pais dos alunos tinham condições fi nanceiras de mantê-los nas escolas e nas faculdades
privadas; hoje, isso não acontece mais, e os pais
es tão re ti ran do seus fi lhos das es co las e fa cul da des
privadas, porque as bolsas de estudo de sa pa re ceram e o crédito educativo não existe. Preocupa-nos
muito essa situação, e também toda a sociedade
bra si le i ra. V. Exª está ab so lu ta men te cor re to quan do
assegura que a aprovação dessa lei, que acaba
com al guns in cen ti vos fis ca is e com isen ções de determinadas entidades di tas filantrópicas ou sem fins
lucrativos, era efetivamente imperiosa. Foi isso que
fez o Con gres so Na ci o nal. Mas ele cri ou uma sal vaguarda que o Ministério da Previdência e Assis tência Social não está sabendo interpretar. V. Exª nos
mos tra até mes mo cor res pon dên cia en vi a da pelo Líder do PMDB nes ta Casa, Se na dor Ja der Bar ba lho,
sobre o assunto. Nobre Senador, o Ministério da
Pre vi dên cia e Assistên cia So ci al, e o INSS, mais especificamente, têm incorrido em algumas in ter pre tações er rô ne as, co bran do dos hos pi ta is, que re pas sam
aos mé di cos os ho no rá ri os dos cli en tes, o INSS do repas se do di nhe i ro que já é do mé di co. Isso tem con tribuído para a falência de alguns hospitais. Portanto,
esses dois se to res, de im por tân cia vi tal para o de senvolvimento do nosso País, estão sendo molestados
em ra zão de in ter pre ta ções er rô ne as fe i tas pelo Mi nistério da Previdência e Assistência Social. V. Exª fere
as sun to dos mais im por tan tes. Espe ro que ele não se
es go te aqui. Pre ten do, por in ter mé dio da Co mis são de
Educação desta Casa, fa zer um con vi te aos ges to res
do crédito educativo para que, aqui, expliquem o que
está acontecendo. Certamente, eles alegarão ina dimplência no setor. Nobre Senador, apresentei projeto
de lei es ta be le cen do que o alu no be ne fi ci a do pelo crédito educativo que não conseguir pagar seus estudos
po de rá fa zê-lo com pres ta ção de ser vi ços à so ci e da de,
depois de formado, no seu setor. O que não se pode
fa zer é ti rar o ci da dão da es co la num mo men to em que
o Governo tem pregado que toda criança, que todo ci dadão tem que ir para a es co la. Ontem, em en tre vis ta
à TV Senado, eu di zia que me nos de 5% dos es tu dantes brasileiros chegam às universidades, sendo que
muitos não concluem os seus cursos. E está ficando
cada vez mais difícil o cidadão, o estudante, o jovem
ter a perspectiva de vida que desejamos para ele e à
qual ele tem o direito. Enten do que a cri an ça tem o dire i to de pro ces sar as au to ri da des do País quando não
lhe for assegurado um lugar na sala de aula. Cumpri men to V. Exª pelo bri lhan te pro nun ci a men to.
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O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Muito
obrigado, nobre Senador Carlos Patrocínio.
V. Exª, mais uma vez, traz con tri bu i ções im portantíssimas para esta discussão, com a sua ex periên cia e o seu co nhe ci men to a res pe i to do as sun to,
prin ci pal men te do crédito educativo. Ve mos hoje no
Bra sil que o cré di to edu ca ti vo, um ins tru men to in dispensável à conclusão da formação do estudante,
vem sen do so ne ga do nos úl ti mos anos a essa ca tego ria sob o ar gu men to da ina dim plên cia. Ora, se há
ina dim plên cia de al guns, não é jus to que os ou tros,
que têm esperança de pagar e de concluir os seus
estudos, sejam penalizados, principalmente porque,
como V. Exª disse, ape nas 5% dos estudantes que
co me çam seus es tu dos na rede pú bli ca con se guem
ingressar nas universidades federais. O que sig ni fica que houve um enorme esforço do estudante, de
sua fa mí lia e tam bém do Esta do para pre pa rá-lo.
Que sen ti do faz que os 5% de he róis que conseguiram chegar à universidade tenham seus es tudos, a partir deste mo mento, inviabilizados, por que
a rede pública de ensino universitário não ofere ce
número de vagas suficiente e porque as escolas
agora buscam, através de uma in ter pre ta ção apressada da lei, e baseadas nessa pro posta de re gu lamentação do Ministério da Previdência, sim plesmente ex tin guir 610 mil bol sas de es tu do em todo o
País?
O Sr. Carlos Patrocínio (PFL – TO) – Emi nen te Se na dor, gos ta ria de acres cen tar mais al guns
dados a esse fabuloso pronunciamento de V. Exª:
60% do en si no su pe ri or em nos so País é mi nis tra do
pe las es co las par ti cu la res. E cada vez mais pes so as
mais pobres ingressam nas escolas privadas. Por tanto, estamos formando uma casta de pri vi le gi ados. Aque les mais po de ro sos, mais do ta dos do ponto de vista econômico, é que fre qüen tam as uni versi da des fe de ra is.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Mais
uma vez, nobre Senador Car los Pa tro cí nio, agra deço a opor tu nís si ma in ter ven ção de V. Exª. E chamo
a sua atenção para um outro aspecto. Além da in jus ti ça de, na ver da de, nas es co las pri va das, mu i tas
vezes, estudarem as parcelas de menor renda da
sociedade, e, nas universidades públicas, estarem
os alu nos mais aqui nho a dos, te mos ou tra dis tor ção:
na escola privada, ao pagar a sua mensalidade, o
alu no de alta ren da pode ter par te des sa men sa li dade aba ti da do seu Impos to de Ren da ou do de seus
pais.
Portanto, toda a sociedade está contribuindo,
subsidiando par te da mensalidade desse aluno na
es co la pri va da. E o que acontece no caso do aluno
de baixa renda que está fazendo um inacreditável
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esforço para pagar uma mensalidade? Como ele
não tem renda para contribuir com o imposto sobre
a renda, nem o benefício da remissão fiscal ele
pode receber. Vejam que injustiça! Estamos pri vi legiando de duas formas os que não precisam e pu nindo aqueles que necessitam de algum suporte
para que pos sam con clu ir seus es tu dos.
O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se na dor Luiz Este vão, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Com
mu i ta sa tis fa ção, ouço o apar te do Se na dor Mo ra zildo Ca val can ti.
O Sr. Mo za ril do Ca val can ti (PFL – RR) – Se nador Luiz Estevão, acompanho com muita atenção
o importantíssimo pronunciamento de V. Exª, que
aponta equívocos aberrantes na situação edu ca ci onal do País. O Po der Pú bli co não tem, como dis se o
Senador Carlos Patrocínio, condições de oferecer
as va gas ne ces sá ri as no en si no fun da men tal e mu ito menos no ensino de terceiro grau. Isso faz com
que a ma i or par te dos es tu dan tes es te ja na rede privada. E é de estarrecer que o Ministério da Pre vidên cia dê essa in ter pre ta ção à lei, fa zen do que mu itos estudantes que estão nas instituições mantidas
por entidades filantrópicas, por não haver vagas na
rede pú bli ca, es te jam ago ra ame a ça dos de per der a
oportunidade de estudar. Quero também chamar a
atenção para que essa distorção seja efetivamente
corrigida. Se isso ocor re, não é por cul pa, com certeza, dos estudantes nem das entidades fi lan tró picas, mas, sim, da falta de ação do Poder Pú blico
nes sa ques tão tão im por tan te que é a edu ca ção.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Mui to
obrigado, Senador Mo zarildo Cavalcanti, pelo seu
enriquecedor aparte. Embora o meu tempo es teja
es go ta do, eu gos ta ria de so li ci tar ao Pre si den te, Senador Geraldo Melo, mais alguns minutos para a
con clu são do meu pro nun ci a men to.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A Mesa
com pre en de a im por tân cia do pro nun ci a men to de
V. Exª e aguarda a sua conclusão. Apenas informa
a V. Exª de que seu tem po já está es go ta do há prati ca men te 2 mi nu tos.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Mui to
obri ga do, Sr. Pre si den te.
Quero chamar a atenção aqui para alguns
aspec tos da lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal,
art. 4º, que diz que “as va gas nas en ti da des de en sino cedidas in tegral e gratuitamente a carentes po derão ser aba ti das dos im pos tos de vi dos”. E cha mo
a aten ção no va men te para o tre cho que diz “in te gral
e gra tu i ta men te a ca ren tes”. Vejo que há ne ces si da-
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de de fa zer mos duas cor re ções nes sa lei. A pri me i ra é
a ques tão da con ces são in te gral da bol sa de es tu dos.
Fazendo-se uma análise do perfil de bolsas de
estudos concedidas pelas entidades de ensino,
verificamos que a demanda é de cerca de 20% pela
gratuidade absoluta. Mas para 80% dos estudantes
detentores de bolsas de estudos, na verdade, esse
percentual é apenas parcial, já que possuem renda
para pagar parte dessa mensalidade. Ora, da forma
como está colocado na lei, evidentemente a
concessão parcial de uma bolsa de estudos fica
inviabilizada, já que esse desconto, esse abono não
pode ser abatido da contribuição previdenciária
devida por aquela instituição à Previdência Social.
Outra questão é a do conceito de carente. O
que se considera carente dentro do conceito legal?
Uma pessoa com renda aproximada inferior a R$63.
Ora, ao dizer que exclusivamente a pessoas com
esse perfil de renda podem ser concedidas bolsas
de estudos em uma instituição de ensino,
evidentemente estamos praticamente inviabilizando
a concessão de bolsas. As pessoas que têm uma
renda dessa ordem, realmente, compõem um
universo que deve ser atendido com a concessão
de bolsa de estudo integral. Uma pessoa com uma
renda em torno de R$400, R$500 ou R$800 não
tem condições de pagar integralmente a
mensalidade – de R$300 a R$400 – numa
faculdade privada. Portanto, precisamos rever esse
conceito e adotar aqui o mesmo conceito usado
para a avaliação do perfil econômico na concessão
do crédito educativo.
Pretendo apresentar, aqui, no Senado, duas
propostas de modificação dessa lei, juntamente com
um colega parlamentar que esteve presente ontem
naquela reunião com os estudantes da Universidade
Católica, o Deputado Agnelo Queiroz, do PCdoB,
que também está apresentando esses mesmos
projetos de alteração na Câmara dos Deputados.
Solicito aos colegas uma atenção toda
especial a esse assunto. É impossível que esses
estudantes, em pleno ano letivo, com apenas quatro
meses decorridos, tenham inviabilizados seus
estudos e vivam todas as dificuldades e incertezas
sobre a possibilidade de sua retomada.
Para concluir, Sr. Presidente, eu gostaria de di zer que es tou so li ci tan do uma au diên cia ao Mi nis tro da
Previdência, Waldeck Ornelas, para, acompanhado de
lideranças estudantis do Distrito Federal, discutir com
S. Exª essa regulamentação. Eu gostaria, também, de
con vi dar co le gas Se na do res para que fôs se mos jun tos,
a fim de sensibilizar o Sr. Ministro para a gravidade
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das conseqüências dessa equivocada interpretação
da lei apro va da pelo Con gres so Na ci o nal.
Parabenizo o Senador Carlos Pa trocínio por
le var esse as sun to ao exa me da Co mis são de Educação. Pretendo solicitar ao Presidente da Co missão de Assuntos Sociais, o Senador Osmar Dias,
que apreciemos essa matéria naquela Comissão.
Trata-se de uma questão da educação so cial tam bém. O maior absurdo que se pode cometer contra
uma pes soa é in vi a bi li zar, após anos e anos de esfor ço, a con clu são de sua for ma ção.
Agradeço o tempo extra que me foi concedido
para con clu ir meu pro nun ci a men to, e os apar tes e o
apo io re ce bi do dos co le gas Se na do res.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
uma co mu ni ca ção ina diá vel, con ce do a pa la vra, por
5 minutos, ao Se nador Ronaldo Cu nha Lima, nos
ter mos do art. 14, VII, do Re gi men to Inter no.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
ocupei esta tribuna nos últimos dias para, de forma
enfática e até repetitiva, abordar um problema que
vive a mi nha ci da de, Cam pi na Gran de, e as ci da des
circunvizinhas, ameaçadas to das elas de uma ca tástrofe no abas te ci men to de água, em face da bru tal re du ção do vo lu me de água do Açu de Bo que i rão,
com sua ca pa ci da de de 536 mi lhões de me tros cú bicos re du zi da para ape nas 80 mi lhões.
Ainda anteontem, desta tribuna, fa lei que as
esperanças renasciam, porque a chuva chegara e
Deus se api e da ra de nós. E tan tas ve zes fa lei so bre
o pro ble ma de água de Bo que i rão, que aguar da va e
aguar do pro vi dên ci as mes mo a des pe i to de a chu va
ter che ga do.
Hoje pela manhã, Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, tomo conhecimento, ao ligar para a Se cretaria de Políticas Regionais, de que S. Exª o Mi nistro titular daquela Secretaria, Ovídio de Angelis,
viajou hoje para o Rio Grande do Norte e, de lá,
para Cam pi na Gran de, para ve ri fi car in loco a si tu ação do Açu de Bo que i rão.
Estranho, Sr. Presidente, confesso que es tranho, porque tantas vezes falei desta tribuna sobre
esse problema e S. Exª o Ministro, que, por co in cidên cia, é do meu Par ti do, vai vi si tar aque la re gião, o
Açu de Bo que i rão, e não se dig nou co mu ni car a sua
vi si ta pelo me nos ao De pu ta do Car los Dun ga, que é
o úni co De pu ta do Fe de ral da ci da de; não se dig nou
comunicar ao Pre fe i to Cás sio Cu nha Lima, que está
profundamente preocupado com o problema, e não

414

comunicou a mim, que tenho abor da do esse as sunto cons tan te men te aqui des ta tri bu na.
Não sei se S. Exª o Vice-Presidente desta
Casa, que preside a sessão neste instante, Senador
Geraldo Melo, que é do Rio Grande do Norte, foi
cientificado da ida do Ministro ao Rio Grande do
Norte hoje e, de lá, a Campina Grande.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
pode ficar tranqüilo. Não fui cientificado também,
Senador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RONALDO CUNHA LIMA (PMDB – PB)
– Pois bem, Srªs e Srs. Senadores, a impressão que
se tem é de que os apelos que saem desta tribuna
do Senado os Ministros não estão a ouvir. Os
assuntos que estamos abordando, de importância e
gravidade, como é caso do abastecimento de água
da minha cidade, os Ministros não estão ouvindo.
Aliás, estranho o fato de o Ministro estar hoje no Rio
Grande do Norte e ir de lá a Campina Grande, sem
que o Prefeito daquela cidade tenha conhecimento
da sua presença ali.
Pedi a palavra, nesta breve comunicação, para
registrar esse fato e para dizer que o estranho.
Espero que, pelo menos, essa visita do Sr. Ministro
realmente seja técnica e que, por trás dela, não haja
algum jogo de cena de alguém que queira
aproveitar-se dessa situação difícil.
Fica aqui não o meu protesto, mas sim o meu
lamento e a minha estranheza, porque eu gostaria
de estar ali com o Ministro, sentindo, com a sua
presença, a sensação de que algo será feito em
favor do Açude Boqueirão de Campina Grande e
dos Municípios circunvizinhos.
Sr. Presidente, agradeço a V. Exª por me ter
facultado a palavra para esta comunicação. Fica
aqui o meu registro e a minha estranheza.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao Senador Ademir
Andrade, por 20 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, espero que o Sr. Presidente,
em relação ao tempo que me é destinado, tenha a
devida condescendência.
Venho hoje à tribuna para fazer um veemente
protesto contra a proposta de extinção da Justiça do
Trabalho e contra a própria forma como estão sendo
conduzidas as críticas ao Poder Judiciário.
É evidente que o Judiciário não é imu ne à corrup ção, ao au to ri ta ris mo, ao ne po tis mo e até mes mo
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à morosidade. Na verdade, no Brasil, a justiça não
exis te. Pre ci sa mos pen sar se a cul pa é do Ju di ciá rio
ou se a cul pa é nos sa, le gis la do res des te País.
Qu an do digo que a jus ti ça não exis te, não es tou
dizen do que o Ju di ciá rio não fun ciona. O que
estou dizendo é que homens como Collor de Mello
estão aí a usufruir das riquezas que ganharam no
exercício da Presidência da República. O próprio
Paulo César Fa ri as, an tes de ser as sas si na do es tava sol to. Alguns “anões do Orça men to” – De pu ta dos
Federais e Senadores que roubaram o Orçamento
da União, que arrancaram di nheiro do Orçamento
pú bli co, pe gan do co mis sões de obras e em pre i te i ras
– foram cassados, mas nenhum foi preso; nenhum
sequer devolveu aquilo que roubou. O cidadão que
coordenava os “anões do Orçamento”, que, in clu sive, assassinou a esposa, hoje está livre, andando
tran qüi la men te pe las ruas.
Houve também o caso do Sr. Sérgio Naya,
que, com toda a barbaridade que cometeu, está
usufruindo de suas riquezas em Miami. Houve os
massacres de Carandiru, de Itumbiara, de Eldora do
dos Ca ra jás, to dos sem jul ga men to, sem pu ni ção.
Pior ain da, Se na dor Amir Lan do: hou ve o caso
dos ladrões do Banco Nacional, que o Presidente
Fernando Henrique Cardoso jurou botar na cadeia,
entre os qua is está a sua ex-nora. Hou ve tam bém o
caso dos ladrões do Banco Econômico. Fa liram os
bancos, e ninguém devolveu o dinheiro. Estão usu fru in do da ri que za que rou ba ram du ran te anos.
Ago ra, há o caso da Encol. Esse ci da dão le vou
40 mil mu tuá ri os ao de ses pe ro. Di zem que a pri são
pre ven ti va dele está de cre ta da, mas du vi do que ele
che gue a ir para a ca de ia.
Devido a todos es ses fatos e a muitos outros,
é evidente que a Justiça não funciona no nosso
País. Agora, per gun to eu: isso é cul pa do Ju di ciá rio
ou é culpa nossa, de legisladores que fazemos leis
que facilitam o não cumprimento de pena por parte
dos poderosos, dos ricos? Acho graça quando vejo
essa agres são ao Ju di ciá rio hoje em dia. Não se reconhece que é do Congresso Nacional, do Po der
Legislativo, que saem as facilidades para que os
corruptos estejam soltos, para que os criminosos re ce bam habeas-corpus. E a cul pa re cai ago ra so bre
o Ju di ciá rio!
Cre io que o Ju di ciá rio pre ci sa de re for mas, e a
bus ca de apo io para es sas re for mas, en tre tan to, deverá preservar, acima de tudo, o Poder Judiciário
Trabalhista como instância última de ga ran tia e efetividade dos direitos dos trabalhadores. Ou seja, a
reforma do Po der Judiciário deverá resguardar a
Jus ti ça como ins ti tu i ção do re gi me de mo crá ti co.
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É interessante perceber que a população bra si le i ra, com a “es ta bi li za ção da mo e da”, tem re cor rido aos diversos órgãos da Justiça numa freqüência
ja ma is vis ta, en glo ban do aqui o Ju di ciá rio Tra ba lhista face o grande índice de fechamento dos postos
de trabalho e a inadimplência do setor pro dutivo,
acar re tan do, pois, o de sem pre go e o não pa ga mento das verbas trabalhistas, como, por exemplo, de pósitos em contas de FGTS, atraso de salário, férias
e, aci ma de tudo, a não as si na tu ra da Car te i ra de Trabalho.
Assim, se, por um lado, essa verdadeira corrida
au men ta o acú mu lo de pro ces sos no Po der Ju di ciá rio,
já moroso por sua própria burocracia, por outro lado,
re ve la um fe nô me no ex tre ma men te po si ti vo, que consiste na busca da Justiça como so lu ção de con fli tos e
garantia de direitos. Essa busca do Judiciário pela
equalização das relações sociais está sendo, in clu sive, alvo de estudos sociológicos do Instituto Uni ver sitá rio de Pes qui sas do Rio de Ja ne i ro – IUPERJ.
Ora, a ten dên cia do Go ver no FHC é co lo car o
Esta do como de mis si o ná rio de mu i tas de suas tra dici o na is res pon sa bi li da des, ten do como meta pri o ri tária a privatização e a terceirização do ser vi ço pú blico. O Judiciário, na contramão dessa tendência,
ocupa espaço e pratica a intervenção social, cho cando-se com a onda neoliberal de plantão. Como
se não bastasse afrontar a idéia dominante, o Ju diciário nem sequer consegue praticar essa in ter venção so ci al de for ma efi caz.
Vale salientar que a onda neoliberal também
se sente tolhida pelo Poder Ju diciário Trabalhista,
caracterizando-o como um obstáculo que preci sa
ser eli mi na do, na exa ta me di da em que a Jus ti ça do
Trabalho nasceu para garantir o direito dos tra ba lhadores, parte mais fraca na relação social ca pital-trabalho.
Essa onda ne o li be ral, no apo geu de de fe sa da
eco no mia de mer ca do, exi ge a di mi nu i ção dos di re itos trabalhistas e da proteção do Estado à classe
trabalhadora, na deturpada idéia de triunfalismo da
ideologia neoliberal, pelo que seria preciso extinguir
a Justiça do Trabalho na mesma equivocada razão
em que se cri ou o con tra to tem po rá rio de tra ba lho.
To da via, Srªs e Srs. Se na do res, o que se deve
combater na Magistratura é a regalia, o ne potismo,
a morosidade de certos tribunais e não o traba lho
da Justiça de tentar igualar os de siguais, pois são
de si gua is o em pre sá rio e o tra ba lha dor. Esco lheu-se
como vi lão da vez a Jus ti ça do Tra ba lho.
Em mu i tos pa í ses, há uma Jus ti ça do Tra ba lho
como órgão específico e independente, com atri bu ições de jul gar li tí gi os trabalhistas. Fa la-se mu i to que
isso não existe, mas, na Alemanha e na Inglaterra,
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dois países que estão entre os mais civilizados do
mundo, existe uma Justiça Trabalhista es pe ci a li zada. Nou tros, como a Fran ça e o Mé xi co, as de mandas dos trabalhadores são resolvidas por entidades
ad mi nis tra ti vas, sem vín cu lo al gum com o Ju di ciá rio,
mas, de qualquer forma, existe um órgão especial
res pon sá vel pela so lu ção dos con fli tos tra ba lhis tas.
Isso porque, em qualquer nação, todos, ge ralmente em caráter de subordinação, trabalham – ou
deveriam fazê-lo –, apesar dos efeitos nocivos da
propaganda globalizada. Mesmo nas nações ci vi liza das do mun do, quan do o tra ba lha dor não tem trabalho, lá está o Esta do para am pa rá-lo com o se guro-desemprego, para que ele possa manter a sua
família e a sua dignidade. O que não exis te, la mentavelmente, em nosso País. Aqui, o se guro-desemprego é apenas para determinadas ca tego ri as; o ser vi dor pú bli co, por exem plo, não tem seguro-desemprego.
Por essa razão, Wagner Gi glio, gran de mes tre
do Di re i to do Tra ba lho, en ten de ser este a ri gor que
deveria chamar-se de di re i to co mum, ou seja, o Di re i to do Tra ba lho é que de ve ria ser o di re i to co mum,
reservando-se a qualificação de especial a outros
ramos da ciência jurídica, destinados a segmentos
mi no ri tá ri os da so ci e da de.
Não há por que se dis cor dar da au to no mia da
Justiça do Tra ba lho, Srªs e Srs. Se na do res. Ao contrário, mu itos até advogam a amplitude das suas
prerrogativas, dotando-lhe também de com petência
para apreciar conflitos relacionados a funcionários
públicos, acidentes do trabalho e am paro pre vi denciá rio, já que to das es sas ma té ri as es tão li ga das ao
laço co mum do em pre go, sem im por tar ser de ín dole pú bli ca ou pri va da.
É tris te ver o que a po lí ti ca faz com fun ci o ná rios públicos em Prefeituras e Go vernos de Estado
neste nos so País, que são pos tos nas ruas sem di re ito a ab so lu ta men te nada e não têm a quem re cor rer.
O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Concedo, com alegria, o aparte ao Senador Amir
Lando.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – No bre Senador Ademir Andrade, V. Exª aborda, com mui ta
propriedade e sabedoria, esse tema que tem ocu pado as manchetes dos jor na is. Mas o dis cur so de V.
Exª vai numa linha muito in teressante. Embora não
concluído, já se per cebe que o estrépito, re la ti vamen te a essa cri se com o Ju di ciá rio, não tem um caráter pessoal; pode ter a pessoalidade de quem
nes te mo men to ocu pa essa opo si ção, mas ele se in-
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sere numa visão do neoliberalismo. O que se quer,
na verdade, é quebrar todos os freios e, sobretudo
dos mais fra cos, a pro te ção. Veja V. Exª que a Jus tiça do Tra ba lho, exa ta men te, está mon ta da no sen tido de buscar esse equilíbrio entre a par te eco no micamente mais fraca – o empregado – e a eco no micamente su pe ri or – o em pre ga dor. Toda con cep ção
desses direitos sociais vem exatamente no sentido
de buscar esse equilíbrio através da lei. Quan do
não há igualdade pressuposta formal, a lei vem em
socorro e estabelece essa igualdade. Mas, agora,
to das es sas pro pos tas do ne o li be ra lis mo é o re flu xo
ao pas sa do, não tem nada de mo der ni da de, por que
todos os direitos sociais, os direitos do trabalho fo ram conquistas dessa imensa classe que só tem a
capacidade de trabalho, que conquistou ao longo
dos sé cu los suor, san gue, ví ti mas. E, de re pen te, a
mo der ni da de diz: não; va mos aca bar com es ses direitos para facilitar o desenvolvimento econômico e
so ci al, para in gres sar no ter ce i ro mi lê nio, na mo dernidade. É um discurso do passado, é um discur so
que vai para a Ida de Mé dia e que não vai para o futuro, que não vai para o bem-estar, a igualdade, a
realização da condição humana. Veja V. Exª que o
que se quer é ex tra ir, re ti rar es ses di re i tos; e, ago ra,
uma justiça que é expedita, que é eficiente, que
pode ter ví ci os, er ros. Isso não se dis cu te, po de mos
corrigi-los, como V. Exª disse mu ito bem. Podemos
cor ri gir isso atra vés in clu si ve de al te ra ções le gis la tivas. Mas este Con gres so re nun ci ou à sua ca pa ci dade legislativa quando as medidas provisórias as sumi ram o pa pel de gran de le gis la dor da Re pú bli ca. A
República, hoje, é governada pelas medidas pro visó ri as, que le gis lam não em ma té ri as ur gen tes, mas
em todas, inclusive na quelas reservadas es tri tamente para lei. V. Exª é quem está com a palavra,
mas, realmente, quando se aborda esse tema, não
se pode deixar de, ao me nos, ma ni fes tar a in dig nação. Renunciamos a uma soberania; agora, quer-se
também que a Justi ça do Trabalho renuncie a essa
so be ra nia po pu lar, por que os três Po de res – que desde Aris tó te les se fa la va – re pre sen tam a so be ra nia do
povo bra sileiro, re presentam a soberania popular.
Encerro para dizer a V. Exª que esse tema real mente me rece a reflexão deste Congresso. E, tal vez, a grande questão que se co loca é que o pró prio Con gres so re nun ci ou à sua com pe tên cia má xima de legislar, e estamos sendo governados pelo
Po der Exe cu ti vo. Isso não vem do Pre si den te atu al,
isso vem do passado, de outros que continuam o
mesmo pro cesso. E nós estamos aqui as sistindo
legislar-se so bre proces so civil, sobre leis com plemen ta res, so bre toda sor te de ma té ria que não tem
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nada a ver com aqui lo que dis põe o art. 62 da Consti tu i ção Fe de ral. Por tan to, pa ra béns a V. Exª! Eu, com
certeza, voltarei a esta tribuna, usando-a para tam bém me agre gar a essa te má ti ca tão im por tan te neste mo men to da vida na ci o nal.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Blo co/PSB – PA) –
Senador Amir Lando, eu me somo à indignação de
V. Exª, mas creio que nenhum presidente abu sou
tanto do poder de legislar como tem feito o atual
Presidente.
A Justiça do Trabalho, como justiça es pe ci a lizada e federal, não existe em função de pessoas
nem de matéria. A Justiça do Trabalho se justifica
so men te pela so ci al men te de se ja da ce le ri da de para
solução das di ver gên ci as tra ba lhis tas, eis que, den tre os cinco fundamentos da República Fe derativa
do Brasil, estão os valores sociais do trabalho e da
li vre ini ci a ti va (Cons ti tu i ção, art. 1º, in ci so IV).
Por outro lado, Srªs e Srs. Senadores, im portan te di zer que, quan do se dis cu te a Jus ti ça do Trabalho, logo se discute tam bém a re presentação
classista paritária, que é o que a distingue dos de ma is ra mos do Po der Ju di ciá rio bra si le i ro.
Muito se tem discutido quanto à impropriedade
da pre sen ça de re pre sen tan tes clas sis tas como jul gado res, eis que lo gi ca men te lhes fal ta o re qui si to ba si lar
do exercício da magistratura, que seria, segundo os
que de fen dem essa po si ção, a im par ci a li da de.
Logo, se os re pre sen tan tes clas sis tas são parciais, suas posições a cada julgamento condu zem
para me ros vo tos ide o ló gi cos e con trá ri os à im par cialidade que deve posicionar o Poder Judiciário.
Contestamos isso, e trago aqui a lembrança de um
dos ma i o res ju ris tas do País, co le ga nos so, Se na dor
Josaphat Marinho, que fez uma brilhante defesa da
pre sen ça dos ju í zes clas sis tas na Jus ti ça do Tra ba lho.
Lembro eu, como en ge nhe i ro ci vil, téc ni co, ho mem de conhecimento na universidade, todos nós
quando estamos em uma obra não deixamos de
consultar um mes tre-de-obras quan do que re mos alternativa a alguma questão, porque a experiência
vale mais do que tudo, a experiência, o co nhe cimento. E quem conhece melhor as coisas senão o
tra ba lha dor e o pró prio pa trão? Eles aju dam a con ci liação.
A re pre sen ta ção clas sis ta na Jus ti ça do Tra balho tem ensejado um amplo debate, notadamente
frente à PEC nº 43/97, a qual dispõe sobre a ex tinção dos tri bu na is e ju í zes es pe ci a li za dos em ma té ria
tra ba lhis ta, sen do que nor mal men te são três as correntes de pensamento, ora favoráveis, ora con ci li ató ri as ou con trá ri as à sua ma nu ten ção.
A primeira dessa corrente defende a ne ces si-
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dade de imediata extinção do juiz classista e tem
por pressuposto a com pleta e ab soluta ineficácia
da re pre sen ta ção clas sis ta para a so lu ção au tên ti ca
dos conflitos entre o capital e o trabalho, tanto em
nível individual quanto coletivo, os elevados custos
de sua ma nu ten ção – e aqui cha mo a aten ção, porque querem tirar o juiz classista e colocar o juiz to gado; por tan to, não há ne nhu ma re du ção de cus tos
na re ti ra da dos ju í zes clas sis tas –, e os des vi os que
vem propiciando, como a cri ação de entes sindicais
fantasmas e sem representatividade, que se des tinam uni ca men te a im pul si o nar seus ti tu la res à “magis tra tu ra” anô ma la ou le i ga, con for me de no mi na ção
que se tor nou usu al e que en cer ra vis ce ral con tra dição.
Todavia, equivocadamente, os que defendem a
extinção dos juízes classistas se esquecem da im portân cia his tó ri ca e prá ti ca da re pre sen ta ção clas sis ta, da
sua atuação na solução dos conflitos trabalhistas em
todas as instâncias da Justiça do Trabalho, prin ci palmente em razão da vivência dos juízes classistas nas
bases sindicais e empresariais que os colocam diante
dos pro ble mas que sur gem en tre ca pi tal e tra ba lho.
A segunda corrente de pensamento a que me
referi – na qual me encontro in serido – ad voga a
tese de que não exis te ra zão para a ex tin ção do juiz
clas sis ta. A par da exis tên cia de ju í zes le i gos no Tribu nal do Júri, por exem plo, na Jus ti ça Mi li tar e, agora, nos juizados cí veis especiais, o êxito da “par ti cipação sindical” na solução dos conflitos é com provado por expressivos dados estatísticos, den tre os
qua is, o fato sig ni fi ca ti vo de que 40% (qua ren ta por
cen to) dos pro ces sos nas jun tas de con ci li a ção e julgamento encontram solução conciliatória por in termédio dos juízes classistas, que têm experiência e
sensibilidade para atuar no processo de ne go ci ação.
Nes se sen ti do, as mi lha res de con ci li a ções cele bra das sob a ju ris di ção es pe ci a li za da de cor rem da
participação decisiva dos classistas, negociadores
por excelência que se posicionam no mesmo plano
so ci o cul tu ral das par tes, ao pas so que o juiz to ga do,
técnico e distante, in sensível e intimidativo, des conhece a realidade profissional que lhe é submetida,
não de ten do, por con se guin te, os pre di ca dos ne cessá ri os para es ti mu lar e pro mo ver a com po si ção amigá vel, mas sim o puro cum pri men to da lei.
Até é aceitável discutir-se a corrente in ter mediária que defende a tese de que a representação
classista deveria assumir papel honorífico, à se melhança do que ocor re na Ale ma nha, de tal sor te que
não im po nha qual quer ônus ao Esta do. Tal cor ren te
conta com o apoio de juristas de peso, como Arion
Sayão Romita. Contudo, o que não é aceitável é
simplesmente a extinção da Justiça do Trabalho e
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dos juízes classistas, mes mo por que há de se ter
em con sideração que a representação classista
exis te nou tros pa í ses e dis to não po de mos nos descuidar.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Ou ço-o em bre ve, Se na dor Ra mez Te bet.
Na ver da de, ca mi nhan do em direção ao ponto
central do dilema travado sobre a Jus ti ça do Tra balho, vê-se que a pre ten são atu al é en fra que cer o Judi ciá rio, Po der que não dis põe de ou tra arma se não
o Direito. E quem é que faz o Direito? Quem é que
faz as leis? Somos nós, Senadores e Deputados.
Qu e rem o po der con cen tra do, o ar bí trio, a im pu ni dade dos poderosos, com grave ameaça aos pos tu lados democráticos, em prejuízo de toda a cidadania,
es pe ci al men te da clas se tra ba lha do ra.
Existe, no mun do ca pi ta lis ta deste final de sé culo, uma or ques tra ção ne ga ti va con tra o Po der Judiciário, visando descredenciá-lo perante a so ci e dade glo bal.
Penso ser incompatível o ideário do ca pi ta lismo neoliberal (flagrantemente adotado pelo atual
Go ver no bra si le i ro), de cu nho es sen ci al men te ma terialista, com os objetivos institucionalmente hu ma nitá ri os do Po der Ju di ciá rio des te fi nal de sé cu lo.
O neoliberalismo é selvagem e cruel, gerador
de desigualdades sociais; visa somente o lucro e o
acúmulo de riquezas materiais. Apresenta-se, em
seu furor egoísta, frio e insensível ao drama hu mano. Não tem sentimento nem sen si bi li da de para cul ti var amor nas re la ções hu ma nas.
O Poder Judiciário Tra ba lhis ta tem por ide al distribuir a justiça entre todos, salvando o homem de
seus conflitos, na restituição da paz. A Justiça, Sr.
Pre si den te, trans cen de a ma té ria e cria no ser hu mano uma pers pec ti va es ca to ló gi ca de re a li za ção in fi ni ta,
sem dis cri mi nar ou ex clu ir pes so as. A Jus ti ça, ani mada pelo princípio universal da igualdade, condena o
apartheid global, regional e local entre ricos e po bres, pois de se ja que a ri que za seja ser vi da a to das
as pes so as, na pro por ção de suas ne ces si da des vitais.
Levanta-se, assim, no limiar do terceiro mi lênio, uma orquestração maligna dos detentores do
poder do capital contra a ação salvadora do Po der
Ju di ciá rio, ins ti tu ci o nal, que não aco lhe as ma qui nações da “Bes ta do Apo ca lip se” e não ace i ta co mungar a hós tia de Sa ta nás.
Creio, Srs. Senadores, que a Justiça há de li ber tar o ho mem das for ças ne ga ti vas do ca pi ta lis mo
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ne o li be ral, para que a ri que za seja dis tri bu í da igualmen te a to dos, na co mu nhão da paz.
Para encerrar o meu discurso, gostaria de
ouvir o Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – O pro nunciamento de V. Exª foi brilhante e por isso gostaria
de aparteá-lo. Apesar de não dispormos de mui to
tempo, quero parabenizá-lo e dizer-lhe que sou da queles que defendem uma am pla re for ma do Po der
Judiciário. Ela é imprescindível. Há quanto tempo
estamos fa lando, por exemplo, na necessidade de
controle externo? É preciso decidir se haverá ou
não controle ex terno sobre o Poder Judiciário. Nós
estamos, nesta Casa, reformando os nossos có digos a toda hora e a todo mo men to – os có di gos estão se transformando pra ti ca men te numa con so li dação. Porém, com o ponto central do seu discur so
concordo in teiramente. Num país com as de si gualda des so ci a is que tem o Bra sil, onde au men ta o fosso, a diferença entre os ricos e os po bres, é inad mis sí vel pen sar mos na abo li ção ou ex tin ção da Justiça do Trabalho. Veja V. Exª que há necessidade
até de ampliação de tribunais e de ju ízes. Ainda
nes ta se ma na, vo ta mos, nes ta Casa, ma té ria a respeito de juizados especiais na Justiça Federal. Isso
é uma demonstração de que a Justiça do Traba lho
é altamente democratizante. Portanto, V. Exª, ao
ocupar essa tribuna para abordar esse assunto e
com a categoria com que o fez, merece os nossos
cumprimentos.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Agradeço a V. Exª e ao Senador Amir Lando.
Peço des cul pas à Pre si dên cia por ha ver me alon gado, mas é que era gran de a mi nha pre o cu pa ção de
con clu ir o meu dis cur so.
Encerro di zendo, Sr. Presidente, que o povo
brasileiro tem de se levantar. O povo brasileiro não
pode con ti nu ar ace i tan do es sas co i sas. O que es tamos assistindo agora é o sujo falando do mal la vado, ou seja, o Poder Legislativo falando do Ju di ciário, quan do to dos nós co me te mos er ros que vão de
encontro à própria justiça que queremos e de se jamos para o povo do nos so País.
Vamos consertar as leis para punir aqueles
que são criminosos. Só assim teremos o direito de
cri ti car o Ju di ciá rio, como se faz nes te mo men to.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te e Srs. Se na do res.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Antes
de pas sar a pa la vra ao pró xi mo ora dor ins cri to, concedo-a, para uma comunicação inadiável, por cinco
mi nu tos, ao Se na dor Edi son Lo bão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para uma
comunicação inadiável.) – Sr. Presidente, Srs. Se na do res, em 23 de fe ve re i ro úl ti mo foi ina u gu ra da a
eclusa das três primeiras unidades de geração de
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Porto Primavera, usina hi droelétrica agora batizada
com o nome Enge nhe i ro Sér gio Mot ta.
Além de dimensionada para gerar um milhão e
oitocentos mil quilowatts, a eclusa inaugurada
permite a navegação de comboios com carga de até
seis mil toneladas, interligando São Paulo, Minas
Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul ao Mercosul.
Esse evento trouxe-me especial alegria, pois
vejo que cor res pon de aos tan tos ape los e inú me ras
ponderações que tenho feito no correr dos meus
mandatos parlamentares, no sentido de que re pensássemos o nosso mo delo de transportes, es ti mulan do os pro gra mas fer ro viá ri os e aqua viá ri os.
Na verdade, não obstante nossas óbvias de ficiências, vários e importantes passos já foram da dos no setor de transportes nos últimos governos,
tudo in di can do que co me ça mos, de fato, a ca mi nhar
nos ru mos cer tos.
Há anos venho procurando analisar as de ficiências da nos sa po lí ti ca de transportes, por culpa
das qua is nos sos ob je ti vos de sen vol vi men tis tas têm
sido gra ve men te com pro me ti dos.
Sempre lamentei que não se encarasse com
prioridade a ne cessidade de nos voltarmos para as
fer ro vi as e para o trans por te aqua viá rio, op ções que
oferecem no mercado internacional, aos produtos
de vários países, enorme vantagem sobre os nos sos.
Em maio de 1990, eu já dizia desta tribuna:
“De pla no, ma ni fes to a con vic ção de que a nova política de transportes deve completar e contemplar
também como prioridades mais elevadas os trans portes ferroviário e aquaviário”. E acrescentava que
o trans por te ro do viá rio con ti nu a ria a me re cer a nossa atenção, mas lhe destinaríamos, no futuro, uma
fun ção com ple men tar no sis te ma.
Um mês de pois, em junho de 1990, voltei a
abordar o problema dos transportes na tentativa de
sensibilizar a nova administração que assumira o
poder, para afirmar que “a deterioração que tem
atingido o setor não é mais que reflexo da de ge nera ção que atin giu a si tu a ção na ci o nal.”
Des de en tão já di zia que a so ci e da de bra si le ira acreditava que a solução para o problema dos
transportes residia na privatização do setor, pois a
iniciativa privada já vinha demonstrando estar pre parada para assumir as tarefas que se so bre punham à na tu ral com pe tên cia es ta tal.
As fer ro vi as e as hi dro vi as, na ver da de, po dem
e de vem cons ti tu ir-se em fa tor pre pon de ran te de desen vol vi men to de no vas e vas tas re giões bra si le i ras,
desde que in tegradas em eixos in termodais efi ci entes, como ocor rem em na ções con ti nen ta is.
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Ci tei com or gu lho os pla nos para a cons tru ção
da Fer ro via do Aço, da Fer ro via Trans nor des ti na, da
Ferrovia Norte-Sul e de tantas outras, que com po riam uma extraordinária malha a alavancar o de senvol vi men to bra si le i ro.
Nessa mesma oportunidade, entre tantas ou tras, voltei a clamar contra o descaso devotado ao
transporte ma rítimo e flúvio-lacustre num país de
rios ex tre ma men te ge ne ro sos.
Referi-me às enormes dificuldades geológicas
que Portugal e Espa nha ti ve ram que en fren tar para
domar o rio Douro e torná-lo navegável. Graças à
instalação de eclusas ao longo do curso do rio, o
Douro per mi te, hoje, a na ve ga ção flu vi al des de a cida de do Por to até a Espa nha.
Por to das es sas ra zões, Sr. Pre si den te, é com
pra zer que de i xo re gis tra do em nos sos Ana is a fes tiva inauguração da hidrelétrica “Engenheiro Sérgio
Mot ta” com a sua eclu sa, es pe ran do que a na ve gação de comboios, que tan to en ri que ce rá tão gran de
e vasta região, sirva de exemplo e estímulo para
que se dê con ti nu i da de a pro gra mas de tan ta im portân cia para o pro gres so do Bra sil.
Num país gi gan tes co como o nos so, não po demos aspirar a um desenvolvimento completo en quan to não ti ver mos uma ma lha viá ria, so bre tu do no
setor ferroviário, completa e per feita. Quanto está
custando a Ferrovia Norte-Sul? Se compararmos
esse custo ao cus to do Pro er, por exem plo, ou aos
ju ros que pa ga mos di a ri a men te da nos sa dí vi da, verificaremos que a Norte-Sul custa uma semana de
des pe sas obri ga tó ri as do Bra sil, que se gue pelo ralo
dos des vi os e das con ten ções. A Fer ro via Nor te-Sul
se faz com US$1,5 bilhão apenas; e com uma ex ten são em tor no de 1,6 mil qui lô me tros, vai abran ger
toda essa área do Cen tro-Oeste bra si le i ro, in clu in do
o Ma ra nhão, o Pará e até o Mato Gros so, en vi an do
todas as nossas mercadorias, sobretudo os pro dutos agrí co las, pelo por to de São Luiz, que é o por to
mais pró xi mo do mer ca do con su mi dor in ter na ci o nal,
o de melhores condições e o de operação mais ba rata.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, não podemos ser negligentes nesse matéria, sob pena de
es tar mos re le gan do o nos so fu tu ro a um tem po mais
dis tan te ain da.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Vol tamos à lis ta de ora do res.
Concedo a pa lavra ao Senador Ramez Te bet,
por 20 mi nu tos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, antes de
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abordar o as sun to que, em ver da de, traz-me a esta
tribuna, quero parabenizar o Senador Edison Lobão
pelo seu pronunciamento em defesa do transporte
in ter mo dal. Efe ti va men te, o Bra sil pre ci sa dis so.
O Senador Edi son Lobão começou sa udando
e aplaudindo a construção e a inauguração da Usi na Por to Pri ma ve ra, que, em bo ra sem a sua ca pa cidade total, já se encontra em funcionamento. Co nhe ço mu i to bem e Mato Gros so do Sul tam bém conhece essa usina, construída às custas de 200 mil
hectares de território sul-matogrossense e quase
sem nenhuma com pensação ao nosso Estado. É
com muita di ficuldade que algumas obras, pro me tidas como com pen sa ção pela per da do nos so ter ri tório, estão sendo construídas na ocupação dos 200
mil hectares de chão que Mato Grosso do Sul per deu.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, também
gostaria de dizer que naquela região é que existe o
maior exemplo de efi ciên cia de trans por te in ter mo dal,
por que lá exis te a Hi dro via Pa ra ná/Ti e tê, já em fun ci onamento, e a Ferronorte, que é uma fe liz con ju ga ção
entre a iniciativa privada e o poder público, iniciada
pelo gran de em pre sá rio Olacyr de Mo ra es, tan tas vezes injustiçado. Só ali vão ser incorporados 50 mi lhões de hec ta res ao pro ces so pro du ti vo do Bra sil.
No entanto, Sr. Presidente, não vim à tribuna,
hoje, por esse motivo, mas inspirado em um artigo
pu bli ca do pelo Cor re io Bra zi li en se, edi ção de hoje,
de autoria do Ministro aposentado do Supremo Tri bu nal Fe de ral, o ex-Senador Pa u lo Bros sard. O ar tigo inicia per guntando assim: “O Banco do Brasil
está à ven da?” A esse tí tu lo, se o Mi nis tro me per mitisse, acrescentaria duas outras indagações: A Ca ixa Econômica Federal está à venda? A Pe trobrás
está à venda? Positivamente, não existe nenhu ma
afir ma ção ca te gó ri ca con tra ri an do a afir ma ti va que o
Mi nis tro Pa u lo Bros sard faz em ex ce len te ar ti go; ar ti go
que tem mu i to de sa u do sis mo, por que, de po is de en fatizar que privatizar esses bancos seria passá-los ao
controle de grupos estrangeiros, S. Sª entra em re miniscências. É sem dúvida alguma um artigo de quem
conhece o Banco do Brasil e a sua história. S. Sª re lem bra que o Ban co do Bra sil foi fun da do em 1808, por
Dom João VI, e mostra com foi reerguido, o quanto
contribuiu para o desenvolvimento da agricultura e
para o de sen vol vi men to in dus tri al do nos so País.
S. Sª lembra que o Banco do Brasil era o
agente financeiro da política industrial, da política
comercial e da política agropecuária deste País.
Nada se fa zia se não fos se sob o seu am pa ro. S. Sª
lembra, ainda, que eram os funcionários do Banco
do Bra sil – e pos so con fir mar, pois isso vem do meu
tempo mesmo – que supriam as di fi cul da des do se-
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tor educacional; ministravam aulas nos mais di versos es ta be le ci men tos de en si no do in te ri or do nos so
Brasil.
Esse Ban co do Bra sil evo lu iu, diz Pa u lo Bros sard
– e to dos nós ates ta mos –, já era ban co co mer ci al e de
fomento, e passou a criar outras entidades: BB isso,
BB aqui lo, BB in te gra do ao tu ris mo, e as sim por di an te.
Agora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
esse ban co de trans cen den tal im por tân cia, por tan to,
para o Bra sil, está se cons ti tu in do num pon to de interrogação para os cidadãos brasileiros, por que até
o momento não se sabe se o Banco do Brasil será
privatizado ou não, se a Caixa Econômica Federal
terá o mes mo des ti no; se a Pe tro brás será pri va ti zada, pois sua pri va ti za ção foi ne ga da pelo Pre si den te
da Re pú bli ca em car ta di ri gi da ao Se na do da Re públi ca. Qu an do se dis cu tia a que bra do mo no pó lio do
petróleo no Brasil, Sua Excelência, o Senhor Pre sidente da República, escreveu uma carta anexa da
ao projeto que tramitou nesta Casa e, afinal, foi
aprovado, em que ga ran tia não ser in ten ção do Gover no Fe de ral pri va ti zar o Ban co do Bra sil.
Lembro-me, quando cheguei no Mato Grosso
do Sul, recém-formado, como as coisas eram feitas
dentro do Banco do Brasil. Tudo era mais simples. O
agri cul tor che ga va ao Ban co, ex pu nha sua ne ces si dade, mos tra va a es cri tu ra da sua pro pri e da de ru ral, um
avaliador, sem maiores burocracias, ia à propriedade,
realizava a vistoria, e o empréstimo era ou não con cedido. Assim, construímos – e o Banco do Brasil
aju dou – a ri que za e a gran de za des te nos so País.
Hoje, pergunta-se se o Banco do Brasil está à
venda. Fico me indagando: qual o pa tri mô nio que restará para os brasileiros? Várias entidades públicas já
foram vendidas no Brasil. Se vendermos o Banco do
Bra sil e a Ca i xa Eco nô mi ca Fe de ral, qual será o pa trimônio da República Federativa do Brasil? Quem vai
re a li zar, num País de de si gual da des so ci a is, um mí nimo de pro gra mas de es tí mu lo ao se tor pro du ti vo?
Chego a não acre di tar no que está acon te cendo. Sem dúvida nenhuma, Sr. Presidente, Srªs e
Srs. Se na do res, es tou en tre aque les que faz a mesma per gunta do Ministro Paulo Brossard, por que
não vejo uma posição clara do Governo. Muito ao
con trá rio, vejo, no mes mo jor nal que aca bei de ci tar,
o Correio Braziliense, que há es tu dos nes se sen tido. O Go ver no con tra tou até con sul to ria para sa ber
o que fazer com o Banco do Brasil e com a Caixa
Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal foi
até objeto de discurso magnífico, ontem, proferido
aqui des ta tri bu na pelo ilus tre Sena dor Edu ar do Si queira Campos, que muito bem representa o Estado do
To can tins. Quem vai ge rir o pa tri mô nio dos tra ba lha dores, que é o Fun do de Ga ran tia do Tem po de Ser vi ço?
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Quem vai estimular, nes te País, a cons tru ção de ha bita ção po pu lar se a Ca i xa Eco nô mi ca for pri va ti za da?
Eu, que tenho o espírito prático, outro dia con ver sa va com al guns Se na do res per to de um emi nen te
membro da equipe econômica do Governo, ocasião
em que afir mei que está fal tan do ge ren ci a men to, ini ciativas comerciais bem sucedidas, que é preciso aca bar com essa burocracia extraordinária que existe
para o agri cul tor que quer re cur sos do Ban co do Bra sil
para trabalhar a terra e produzir grãos, produzir ali men tos para so bre vi ver, abas te cen do a nos sa po pu lação e, porque não dizer, ajudando o Brasil a ter um
superávit na ba lan ça co mer ci al de pagamento. Po si tivamente está ha ven do um ab sur do. Esta mos exa gerando nas coisas, que estão acontecendo sem que
per ce ba mos ou até per ce be mos mas não que re mos
acre di tar e, no fim, elas es tão mes mo acon te cen do.
Se essas privatizações acontecerem, em que
vão aju dar o Bra sil? Irá di mi nu ir, por aca so, a nos sa
de pen dên cia, a nos sa dí vi da eco nô mi ca? Eu, po si tivamente, não acredito. Quando eu era recém-formado, cheguei na minha cidade como ad voga do e ali, com as di fi cul da des que tem todo o profissional que inicia a sua carreira, recebi alguns ho no rá ri os que me per mi ti ram fa zer um de pó si to, guardá-los em um estabelecimento de crédito. Havia
dois es ta be le ci men to de cré di to na minha ci da de de
Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul: o Banco da
La vou ra, hoje Ban co Real, e o Ban co do Bra sil. E eu
disse ao meu pai que ia fazer aquele depósito no
Banco da Lavoura, hoje, volto a repetir, o Banco
Real. Meu pai mostrou-se indignado. Ele disse:
“Mas como? Você não tem conta nem no Ban co do
Brasil, como é que vai abrir conta no Banco Real?”
E eu disse: “Mas qual é a diferença?” E ele disse:
“Meu filho, o Ban co do Brasil é o Ban co da Pá tria.
Abra, pri me i ro, uma con ta no Ban co do Bra sil. Este
é o Ban co do seu País”.
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, o Ban co do Brasil é o Banco do nosso País ain da hoje. Então, como
eu vou compreender um Brasil sem o seu próprio
Banco? Fico até perplexo pelo fato de o Estado de
Mato Grosso do Sul ser a única Unidade da Fe de ração que não tem um ban co, o que, aliás, já nem re clamo mais, pois já o fiz durante muito tempo, desde
quando cheguei nesta Casa. Hoje defendo a criação
de um banco de desenvolvimento do Centro-Oeste,
previsto na Constituição de 1988, nas Disposições
Transitórias, o que nós, os políticos da Bancada do
Centro-Oeste, não conseguimos ainda tornar re a li dade.
O Sr. Edison Lobão (PFL – MA) – Permite V.
Exª um aparte?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois
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não. Ouço o aparte de V. Exª, nobre Senador
Edison Lobão.
O Edison Lo bão (PFL – MA) – No bre Se nador, eu participo das mesmas preocupações e dos
mesmos sentimentos, até de sa u do sis mo de V. Exª
em relação ao Banco do Brasil. Esta é a primeira
instituição ban cária brasileira. Ela se confunde até
com os símbolos nacionais, tão importante foi o
Banco do Brasil, nos primórdios da nossa Pátria e
tão im por tan te ele é, ain da, para a nos sa eco no mia.
Lembro-me que, há vinte e cinco anos, depois de
muito lutar, consegui a instalação de uma agência
num pe que ni no mu ni cí pio do meu Esta do, o Mu ni cípio de Presidente Dutra, e fui – eu era jornalista,
não era po lí ti co ain da – para a ina u gu ra ção da que la
agência bancária. Conhecia mu ito bem o pequeno
município do interior do Maranhão. Foi uma festa
municipal. Houve desfiles nas ruas em homenagem
à presença do Banco do Brasil. Três anos depois,
apenas três anos depois, observei que se operou
uma ver da de i ra trans for ma ção no mu ni cí pio – transfor ma ção eco nô mi ca, so ci al e até po lí ti ca – por conta exclusivamente da presença daquela simples
agên cia do Ban co do Bra sil. É por isso que digo a V.
Exª que o Banco do Brasil pode hoje confundir-se
com um sím bo lo na ci o nal. E para que a sua pri va tiza ção ago ra? Qu an to vai ren der, ou quan to ren de ria
a privatização? Não creio que fosse além de R$10
ou R$15 bilhões. Pois bem. Estou vendo hoje, pela
im pren sa, que o ajus te fis cal – que vo ta mos no Congresso Nacional com extrema rapidez em razão do
nos so es pí ri to pú bli co e do de ver que te mos de contribuir para solucionar os problemas econômicos
deste País – já produziu, ou vai produzir, este ano,
para o Governo cerca de R$35,2 bilhões. E a eco nomia que o Governo vai fazer, cortando algumas
des pe sas, che ga rá a R$5 bi lhões. Por tan to, so mente este ano, o Go ver no con se guiu, com a nos sa ajuda, operar uma economia e um rendimento da or dem de R$40 bilhões. Para que, então, privatizar
agora, de maneira atropelada, açodada, ata ba lho ada o Ban co do Bra sil? V. Exª tem a mi nha so li da ri eda de com ple ta nos sen ti men tos que ex põe e nas razões que levanta em favor dessa instituição na ci onal.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Se nador Edison Lobão, é claro que V. Exª, pelo que re pre sen ta e por sua ex pe riên cia, trans mi te uma tranqüilidade mu ito grande a quem está nesta tribuna,
porque vejo que não estou sozinho. E não só pelo
apar te de V. Exª, que mu i to me hon ra, mas tam bém
pelo fato de outros Se nadores já terem expressado
suas preocupações na tribuna com uma possível
privatização do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nô mica e até mes mo da Pe tro bras.
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V. Exª contou que, em certa ocasião, houve
uma festa para agradecê-lo, porque V. Exª havia
con se gui do le var uma agência do Ban co do Bra sil a
determinado Mu ni cí pio. Eu, um dia, re ce bi um tí tu lo
de ci da da nia em uma ci da de pe que na do meu Estado, e isto ocor reu por que eu ha via con se gui do le var
para lá um posto do Ban co do Bra sil – não era uma
agên cia, era um pos to do Ban co do Bra sil.
No instante em que o Governo fala em fe chamento de órgãos como medida econômica, creio que
ele não deveria levar em conta somente a ótica pela
qual ele en xer ga os pro ble mas, a óti ca ex clu si va mente mo ne ta ris ta, do ajuste fiscal, da eco no mia; ele precisa pensar também no que representa a cidadania,
na economia que os ci da dãos fa zem com o pos to do
Banco do Bra sil ou com um pos to avan ça do da Ca i xa
Econômica Federal. O Município de Costa Rica, no
meu Estado, por exemplo, não tem Ca i xa Eco nô mi ca
e os cidadãos precisavam ir a Cassilândia – cuja
agên cia foi fe cha da ago ra, au men tan do em 180 qui lômetros o percurso –, onde havia uma agência da
Caixa Eco nô mi ca Fe de ral, para poder retirar o Fun do de Ga ran tia a que têm di re i to.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, será
que isso está cer to? Ou te mos que olhar o pro ble ma
também sob a ótica da cidadania, a óti ca dos ser viços pres ta dos ao ci da dão? Hoje, o ci da dão bra si le iro não está gozando dos serviços que ele merece,
dos serviços adequados, dos serviços eficientes, e
fa la-se em fe char agên ci as!? Con cor do que é pre ciso fazer economia, mas te mos que pen sar no cus to
dessa economia comparado, como deve ser, aos
be ne fí ci os a que o povo bra si le i ro tem di re i to, prin cipalmente no que temos que incrementar cada vez
mais, que é o exer cí cio da ci da da nia, que é o res pei to à ci da da nia nes te País.
Sr. Presidente, gostaria de poder conceder os
apar tes so li ci ta dos.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Peço
aos Srs. Senadores que sejam absolutamente bre ves, para res pe i tar mos os que es tão ins cri tos.
O Sr. Eduardo Siqueira Cam pos (PFL – TO)
– Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois
não.
O Sr. Eduardo Siqueira Campos (PFL – TO)
– Parabenizo V. Exª, Senador Ramez Tebet, pelo
pronunciamento e gos taria de acrescentar ape nas
que, embora o Presidente da República, não só na
car ta que V. Exª men ci o na, mas em re cen te res posta ao diretor responsável pelo Fundo Monetário
Internacional, tenha dito que esse é um assunto in terno e que não se está tra tan do da pri va ti za ção da
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Caixa e do Banco do Brasil, hoje, nas páginas de
vá ri os no ti ci o sos do País, o assunto volta a ser tra tado. Refiro-me não apenas ao brilhante artigo do
Ministro Pa ulo Brossard so bre o Banco do Brasil,
mas tam bém a ma té ri as pu bli ca das em ou tros jor nais, que falam de estudos promovidos pelo próprio
Governo sobre a privatização da Caixa e do Banco
do Brasil. Se o Presidente da República realmente
não quer a privatização e se ela é uma questão in terna do País, que Sua Excelência determine aos
seus au xi li a res, prin ci pal men te aos ho mens da área
econômica, que aca bem de uma vez por to das com
esses boatos, com esses comentários e com esses
estudos. Ima gi no que se ria bem me lhor para a Ca ixa Eco nô mi ca Fe de ral e para o Ban co do Bra sil serem ins tru men tos de um gran de pro gra ma de ren da
mínima, para ver se melhoramos a situação deste
País. Era o que gostaria de acres cen tar ao pro nunciamento de V. Exª, agradecendo suas pa la vras sobre o meu dis cur so. Sei que de sa gra dei pes so as até
do meu pró prio Par ti do, mas man te rei fir me e in transi gen te essa po si ção con tra a pri va ti za ção do Ban co
do Bra sil, da Ca i xa e da Pe tro brás.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mui to
obri ga do a V. Exª.
O Sr. Amir Lan do (PMDB – RO) – Per mi te-me
V. Exª um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Con cedo o apar te ao no bre Se na dor Amir Lan do.
O Sr. Amir Lando (PMDB – RO) – Senador
Ramez Te bet, fe licito V. Exª pela coragem e de terminação, pois te mos que ex pres sar as nos sas convicções. Temos que defender o Brasil, sobretudo
nesses pontos que representam as últimas jóias da
co roa, por que de po is não te re mos mais nada a vender, a não ser o ter ri tó rio. Con cor da mos ple na men te
com V. Exª. Tudo foi privatizado e os pro ble mas estão aí, cada vez maiores, a exigir soluções. A Vale
foi ven di da e ela não aten de a 15 dias do ser vi ço da
dívida pública brasileira. Veja V. Exª que nós es tamos realmente caminhando para mecanismos que
não vão cons tru ir um Bra sil me lhor, nem mo der ni dade, nem coisa nenhuma; estamos entregando cada
vez mais as nossas riquezas, o patrimônio do povo
brasileiro. E o Ban co do Bra sil, bem dis se o Se na dor
que me an te ce deu, é um sím bo lo na ci o nal. Eu dis se,
qua tro anos atrás, quan do co me çou a cir cu lar a idéia
da privatização do Banco que, exatamente como a
moeda, a bandeira e o hino brasileiros, o Banco do
Bra sil tam bém é um sím bo lo. Fa ze mos coro ao aler ta
de V. Exª, que, me pa re ce, é a as pi ra ção po pu lar. Pa ra-
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béns mais uma vez. Muito obrigado e receba a mi nha so li da ri e da de.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mui to
obri ga do a V. Exª.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Por fa vor, Se na dor Luiz Este vão.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – Meu caro
Senador Ramez Te bet, com muita alegria, ouço o
pro nun ci a men to de V. Exª, que se soma ao pro nunciamento do nosso Líder, Se nador Jader Barbalho,
na intransigente defesa da permanência do Banco
do Brasil, da Caixa Econômica Federal e da Pe trobrás nas mãos do povo brasileiro, pre valecendo o
modelo atual estatal dessas instituições. E quero
lembrar aqueles argumentos sem pre uti li za dos para
de fen der a pri va ti za ção de de ter mi na das em pre sas:
dizer que elas são ineficientes, que elas têm uma
pro du ti vi da de e uma ren ta bi li da de mu i to me no res do
que aque las que dis pu tam o mes mo mer ca do na inici a ti va pri va da. Isto é uma fa lá cia, em mu i tos ca sos,
por que o que não é ana li sa do no caso é o pa pel social desempenhado por muitas dessas empresas,
como foi mu i to bem lem bra do por V. Exª, pelo Se nador Edison Lobão, pelo Senador Eduardo Siqueira
Cam pos e pelo Se na dor Amir Lan do, e te nho cer teza será matéria também do aparte do Senador Gil berto Mestrinho. Qual é o custo desse papel social
desempenhado pelo Banco do Brasil e pela Cai xa
Econômica Federal? Qual é o preço que o Estado
deveria pagar a essas instituições por esse papel
que fazem, o de distribuir cidadania a todo o povo
brasileiro? E, mais do que isso, quem irá gerenciar
os recursos do SUS, os recursos da Previdência, a
fo lha da União, o FNDE e di ver sas ou tras ati vi da des
de sem pe nha das pelo Ban co do Bra sil? Se isso fos se
dis tri bu í do a toda a rede pri va da de ban cos, cer ta mente a rentabilidade deles seria muito diferente. Pa rabéns! Conclamo a que formemos realmente uma
grande cruzada contra a privatização dessas ins ti tu -i
ções, até por que o que ve mos, na ma i o ria dos ca sos,
são bancos estatais estrangeiros virem para cá se
candidatar à compra dos bancos estatais brasileiros.
Ora, se o mo de lo es ta tal não ser ve para o ban co brasi le i ro, por que é que nós ace i ta mos que ban cos es tatais de outros países venham abocanhar uma fatia
do nos so pa tri mô nio? Pa ra béns, no bre Se na dor!
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mui to
obri ga do a V. Exª.
O Sr. Gilberto Mes tri nho (PMDB – AM) – V.
Exª me per mi te um apar te?
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Ouço,
com mu i to pra zer, o no bre Se na dor Gil ber to Mes tri nho.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se -
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nador Ramez Te bet, te mos ouvido aqui diferentes
cor ren tes par ti dá ri as, to das abor dan do este tema e,
em uníssono, todas contra a idéia da privatização
do pou co que nos res ta do pa tri mô nio na ci o nal. Parece até que o Governo esqueceu a função pri mordi al para a qual foi in ven ta do. O go ver no foi in ven tado pe los ho mens para ge rir a so ci e da de bus can do o
bem-estar social. No entanto, só se raciocina em
termos de nú me ros. E o que se sen te é que há um
processo constante, organizado, permanente de
desnacionalização de toda a atividade econômica
do País; da autopeça ao sistema financeiro, to das
as atividades estão sendo desnacionalizadas. Na
área ban cá ria, se ex clu ir mos aque les ban cos de correntes da criação do sistema financeiro, que são
bancos novos e que servem a poucos, hoje restam
tal vez ape nas dois ban cos na ci o na is, mas já em entendimento para associações com estrangeiros. A
privatização do Banco do Brasil, com certeza, seria
um de sas tre para a eco no mia na ci o nal. Iría mos chegar àqui lo que a glo ba li za ção quer, ou seja, trans formar os países do Terceiro Mundo que apelidaram
de emer gen tes, numa se mân ti ca nova, em pro du tores de matérias-primas. Por isso, Senador Ramez
Te bet, es ta mos so li dá ri os com V. Exª. O nos so Partido, o PMDB, tem questão fechada: votará contra
esse acinte à economia brasileira, ao trabalhador
bra si le i ro, ao de se jo de cres ci men to do País.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Mui to
obrigado.
Sr. Presidente, vou encerrar. Co mecei o meu
pronunciamento dizendo que vinha a esta tribu na
inspirado por um artigo do ex-Senador Paulo Bros sard, que o inicia com um ponto de interrogação.
Pergunta ele: “O Banco do Brasil está à ven da?” E,
no corpo do seu artigo, faz registros históricos e
lembra que Afonso Pena, antes de ser Presidente
da Re pú bli ca, foi Pre si den te do Ban co do Bra sil.
Sr. Presidente, formulo votos para que o Pre sidente Fernando Hen ri que pas se para a his tó ria como
o Pre si den te que não ven deu o Ban co do Bra sil, nem
a Cai xa Eco nô mi ca, nem a Petrobrás. E que, ime di atamente, seja respondida a pergunta do ex-Senador
Paulo Brossard: “O Banco do Brasil está à venda?”
Que se responda imediatamente; que haja alguém
que escreva um artigo dizendo: o Banco do Brasil, a
Ca i xa Eco nô mi ca e a Pe tro brás são ine go ciá ve is.
O Sr. José Fogaça (PMDB – RS) – V. Exª me
con ce de um apar te?
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O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Pois
não, Senador José Fogaça.
O Sr. José Fo ga ça (PMDB – RS) – Mu i to obriga do, Se na dor Ra mez Te bet. Qu e ro usar ape nas alguns segundos para dizer que, sem dúvida ne nhuma, acredito que, no Governo Fernando Henrique,
não ha ve rá pri va ti za ção do Ban co do Bra sil. Não me
pa re ce ser essa uma dis po si ção do Pre si den te, não
me parece ser essa uma tendência afirmativa do
Presidente; o que há, evi den te men te, são es pe cu lações. Há grupos dentro do Congresso e fora do
Congresso, dentro do Governo e fora do Governo,
que estão in te res sa dos na privatização, que pre tendem que ela ve nha a ser uma so lu ção para a es truturação do sistema financeiro no Brasil. Senador
Ramez Tebet, creio que deveríamos defender, de
forma in transigente e inquebrantável, o Banco do
Bra sil, as se gu ran do a essa ins ti tu i ção hi gi dez e sa úde financeira. Porque somos os primeiros – falo da
classe política em geral – a querer sempre perdo ar
débitos e transferir dívidas. O Banco do Brasil é a
“casa da mãe Jo a na”! Há, por exem plo, R$4 bi lhões
de títulos da dívida do Município de São Paulo em
carteira no Banco do Brasil, que está arcando com
isso. Creio que o discurso em defesa da
não-privatização passa por aí: por se tentar, de to das as formas, estabelecer uma regra: o Ban co do
Bra sil é sa gra do! Por tan to, quem não paga seus débi tos, quem é ina dim plen te, está que ren do pri va ti zar
o Ban co do Bra sil, está pre ten den do fa zer des mo ronar a sua estrutura. É assim que vejo o problema.
Há pouca pre ocupação com essa parte da re a li dade, por que ela é mu i to mais amar ga, mu i to mais di fícil. O Ban co do Bra sil não vai per ma ne cer como estatal só por patriotismo dos brasileiros; ele vai per ma ne cer como es ta tal se hou ver sa ú de e hi gi dez financeira na sua estrutura ad mi nis tra ti va. Mu i to obriga do a V. Exª.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Res pon do a V. Exª en cer ran do o meu pro nun ci a men to.
Creio que V. Exª tem razão. As suas palavras
não se dirigem ao Congresso Nacional, mas a quem
comanda, que deve evitar que o Banco do Brasil seja
essa “casa da mãe Jo a na” a que V. Exª se re fe riu.
Essa dose de patriotismo que tanto V. Exª
como nós te mos é que nos faz vir a esta tri bu na em
defesa intransigente do Ban co do Bra sil. Um pou co
de nacionalismo, um pouco de patriotismo, já dizia
al guém, não faz mal a nin guém.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
Durante o dis cur so do Sr. Ra mez Tebet, o Sr. Ge raldo Melo, 1º Vi ce-Presidente, de ixa a ca de i ra da pre si -
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dên cia, que é ocu pa da pelo Sr. Adem ir
Andra de, 2º Vi ce-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Concedo a palavra ao próximo orador inscrito, Senador
Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nesta sex ta-feira, inclusive com a presença do Sr. Antonio
Car los Ma ga lhães no ple ná rio, que ro fe li ci tar o Presi den te des ta Casa pela de ci são de tam bém nos reunirmos nas se gundas e sextas-feiras. Se S. Exª
conseguir influenciar os Líderes para que esta Casa
se reúna às segundas, terças, quartas, quintas e aos
sá ba dos, ou seja, nos dias ne ces sá ri os para, no mês,
limpar a Ordem do Dia – e posteriormente cada um
poder ir para o seu Estado e lá ficar pelo tempo ne ces sá rio -; para fi car mos aqui du ran te 20 dias – e dez
dias no Estado -; para ficarmos aqui durante 30 dias,
não indo nenhum dia para o Estado; para ficarmos
aqui por 15 quin ze dias e por 15 dias no Esta do, eu
o fe li ci ta rei.
Ri dí cu lo é es tar mos aqui às ter ças-feiras à tarde, quartas e quintas de manhã, e sextas, sábados,
do min gos e se gun das no Esta do. Um ter ço do tem po
estamos no avião; um terço, no Estado, e um terço,
no Se na do. A mi nha pro pos ta é que esse tem po gas to
no avião seja cor ta do. E que se au men te o tem po dedi ca do ao Se na do e ao nos so Esta do. Que a pro pos ta
do Presidente Antonio Carlos Magalhães, de se fazer
as ses sões nes ses dias, seja con clu í da. Se ria nor mal,
por exemplo, que, no mês que vem, na Semana
San ta, pu dés se mos pas sar toda a se ma na nos nossos Esta dos. Assim, vi a ja ría mos uma vez só.
Felicito o Senador Antonio Carlos Ma galhães,
porque, na minha opinião, depende dele essa mu dan ça. Se S. Exª qui ser, ele con ven ce os Lí de res de
que de ve mos fa zer exa ta men te isso.
Quando falei a primeira vez em trabalhar no
sábado, disseram: “Trabalhar no sábado? Ninguém
trabalha no sábado!” Mas quando as pessoas forem
as sis tir te le vi são no sá ba do, elas vão di zer: “Os Se nado res es tão tra ba lhan do no sá ba do”. Acho nor mal.
Feito isso, felicito esta Casa, porque estamos
trabalhando de segunda a sexta-feira. Só que não
te mos que tra ba lhar aqui quan do não há pa u ta a ser
cumprida. Se em de terminado mês cumprimos a
nossa missão, podemos tranqüilamente ir para os
nos sos Esta dos e fi car cin co, seis, dez dias lá. Aliás,
é o que se faz em qualquer parlamento do mundo.
O que não se faz é trabalhar dois dias e meio, pas sar dois dias no avião e dois dias e meio no Esta do.
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Sr. Presidente, venho com emoção a este
plenário para falar, como faço todos os anos, sobre
a Campanha da Fraternidade da CNBB. Essa
campanha, muito em breve, vai se tornar um
movimento de praticamente todas as igrejas, pois
está acima da igreja. Ela traduz o momento em que
direcionamos a espiritualidade para o nosso povo.
As igre jas cris tãs, como a Ca tó li ca, têm a Qu aresma; os israelitas e os mu çulmanos têm também
um pe río do se me lhan te e pra ti ca men te to das as re ligiões e to dos os po vos de di cam um pe río do do ano
à meditação. Há uma espécie de sa cri fí cio no sen tido de uma pu ri fi ca ção.
O tema apresentado pela CNBB, desta vez, é:
“Sem trabalho... por quê?” Olha, seria muito difícil
encontrarmos um tema mais importante do que
esse. Não há dúvida de que a praga deste final de
século, não há dúvida de que a praga des te fi nal de
milênio é o desemprego, que atinge 1/3 da po pu lação mun di al. Mais de 1 bi lhão de pes so as es tão desempregadas. E é esse, hoje, o maior desafio para
as administrações públicas mundiais, desde as dos
pa í ses mais mi se rá ve is, até, a ri gor e à ex ce ção dos
Esta dos Uni dos, as das po tên ci as mais im por tan tes.
Tanto nas nações mais ri cas quanto nas mais po bres, to dos os Go ver nos se es for çam para cri ar postos de tra ba lho a fim de aten der aos que che gam ao
mercado e aos que perderam seus postos, mas
quase sempre, infelizmente, não conseguem evitar
a redução de vagas na indústria, no comércio, no
se tor dos ser vi ços e nem se quer na agri cul tu ra.
Hoje em dia, ao re dor do mun do, a pla ta for ma
dos políticos em campanha, sejam eles candidatos
a prefeito, governador, à presidência da República
ou ao que for, é sempre centrada na questão do
emprego. Ganha quem convence o eleitor de que
tem a fór mu la cer ta para ge rar no vas opor tu ni da des
no mer ca do de tra ba lho.
O flagelo do desemprego atinge, repito, igual mente os países ricos e pobres, mas, é cla ro, mostra-se mais dra má ti co nos pa í ses po bres, onde não
exis te uma efi ci en te rede de pro te ção so ci al e onde,
mu i tas ve zes, ela nem mes mo exis te.
É importante ana lisar o caso do Brasil. Aqui,
além da per sis ten te re du ção dos pos tos de tra ba lho,
temos tam bém os problemas inerentes ao subempre go e à eco no mia in for mal, com ple xa ques tão brasileira que deve ser analisada sob esses três ân gulos di fe ren tes.
Sensível à magnitude desse problema, a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil, CNBB, es colheu o desemprego como seu tema para a Cam pa-
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nha da Fraternidade do último ano deste milênio.
Seu lema é: “Sem tra ba lho... por quê”?
O tex to base tem cen to e qua ren ta pá gi nas e divi de-se em três par tes. Na pri me i ra, in ti tu la da Ver, são
apresentadas as causas e as conseqüências do de sem pre go, ao mes mo tem po em que são exa mi na dos
os mo de los po lí ti cos e eco nô mi cos vi gen tes no nos so
País. Na segunda parte, intitulada Julgar, os bispos
brasileiros mostram sua indignação ética diante da
grandeza que as su miu essa ques tão. Na ter ce i ra parte, intitulada Agir, os religiosos apresentam soluções
jul ga das mo ral men te sus ten tá ve is pela Igre ja.
Inicialmente, eu gostaria de alinhar alguns da dos le van ta dos pelo do cu men to da CNBB: “O tra balho, en ten di do como um em pre go de tem po in te gral
e estável, desde a saída da escola até a apo sen tadoria remunerada sob a forma de salário, está es casseando” – triste e dramática verdade; “O ca pi talis mo foi re du zin do o tra ba lho hu ma no ao em pre go”;
“Uma pesquisa de Rede de Diários Econômicos da
Amé ri ca La ti na de tec tou que o de sem pre go é o problema que mais pre o cu pa os la ti no-americanos. Depo is do de sem pre go, vêm os ba i xos sa lá ri os, a in flação, a pobreza e a mi sé ria ab so lu ta”; “Se gun do especialistas re u ni dos na Cos ta Rica, no mês de fe vereiro de 1997, 56% da população la tino-americana
só pôde encontrar ocupação no mercado informal.
Dos 17 milhões de empregos criados na América
La ti na e no Ca ri be, no pe río do de 1990 e 1995, 84%
es tão no se tor in for mal.”
O documento da CNBB traz alguns números
impressionantes sobre a si tuação do emprego no
Brasil. No setor ban cário, entre ju lho de 1994 e de zembro de 1996, houve uma sub tra ção de se te centos e cinqüenta e cinco mil postos de trabalho. No
setor in dustrial, o número de trabalhadores caiu
16%, sen do que no ramo têx til a de mis são al can çou
1/3 da ca te go ria: 33,4%. Ape sar de tudo isso, a produ ti vi da de na in dús tria cres ceu en tre 1994 e 1996.
Outro dado assustador se refere à desocupação
entre a juventude. Segundo a CNBB, entre 1989 e
1996, a taxa de desemprego de jovens entre 15 e 19
anos, na Grande São Paulo, pulou de 18% para
39,8%.
Por fim, gostaria de mencionar números sobre
o trabalho infantil, que, na verdade, é proibido pelo
Estatuto da Criança e do Adolescente. Conforme o
IBGE, em 1995, cerca de 3,3 milhões de crianças
bra si le i ras – 18,7% dos que têm en tre 10 e 14 anos
– trabalhavam, ainda que de forma informal, para
aju dar as suas fa mí li as.
Sr. Pre si den te, Srs. Se na do res, ten te mos agora a tradução desse número em sofrimentos hu ma-
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nos. Segundo a CNBB, o desemprego passivo e
com múl ti plas ma ni fes ta ções está atingindo a dig nida de da pes soa, das fa mí li as, das co mu ni da des, da
so ci e da de e in vi a bi li za uma solução para os pro blemas do Brasil. E acrescenta: na maioria dos ca sos,
o desemprego significa uma perda irreparável e, às
vezes, uma forte tentação para a marginalidade, a
contravenção e a corrupção social e política. O de sem pre go agra va a po bre za, im pe de a vida dig na.
Pretendo encerrar com um pensamento: para
nós, clas se mé dia, clas se mé dia alta e clas se rica, é
muito difícil nos colocarmos na posição daqueles
que são a nossa maior responsabilidade. No Se nado, representamos a Federação brasileira. De ba temos ques tões como o de sem pre go, a fome, a mi séria e a in jus ti ça; mas, como bem per gun tou o en tão
Presidente, Senador Ademir Andrade, quando fa lava sobre questão do Poder Judiciário, qual dos po deres, qual de nós cumpre a sua parte, a sua cota
para que isso não acon te ça?
Durante muito tempo, as igrejas cristãs con sideravam que se devia era rezar, pedir a Deus per dão, esperar um lugar lá em cima e também dizer
que amava o próximo. Mas, de concreto, o que se
fa zia? Vejo, e me cha ma a aten ção, que os hi nos da
comunidade cristã nessa Campanha da Fra ter ni dade, ao contrário do que se viu sempre, faz um cha mamento ao sentimento do cidadão, convocando-o
para par ti ci par des sa re a li da de, ain da que o ci da dão
não seja se na dor, nem go ver na dor, nem Pre si den te,
nem prefeito, não seja nada. Pretendem atingir o
homem co mum, com os seus pro ble mas e suas di ficul da des. Por tan to, hoje se pre ten de cons ci en ti zar o
ci da dão para que faça sua par te. Pe guei um li vro litúr gi co, O Do mingo, para observar a letra da mú sicas que es tão sen do can ta das pe los fiéis.
“Somos povo de Deus, que caminha
ao con vi te que o Pai hoje faz: – ve nham todos, trabalhem na vinha, do meu Reino de
vida e de paz!”
Na esperança de um tempo melhor,
sem trabalho não fique ninguém. Com Je sus, nosso Mestre e Senhor, rumo ao novo
Mi lê nio que vem!
Na alegria lançamos sementes, mes mo em lu tas, tra ba lho e dor, es pe ran do que
bro te a jus ti ça, na par ti lha fra ter na do amor!
Convertei-nos, ó Pai, do pecado, do
ego ís mo, de toda am bi ção. O tra ba lho, di re ito sa gra do, dê a to dos a casa e o pão!
Nas famílias e na sociedade, com
Jesus, Maria e José, festejamos a
fraternidade, no trabalho, na vida, na fé!"
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Mais adiante.
“Nossos sonhos, clamores, todo o
nosso viver, nosso rumo de dores sem
trabalho...por quê? A esperança que resta
de quem cré com vigor, na certeza da festa
do encontro e do amor.
Nesse chão de fartura, falta o pão para
co mer. Qu an ta gen te in se gu ra sem tra ba lho...
por quê? Mes mo as sim, Deus da Vida, ben dize mos teu nome, pelo pão que con vi da a matar toda fome. Já o trigo flo res ce, novo tem po
se vê. Nosso gri to se aque ce: sem tra ba lho...
por quê? Nossa lida e vontade, nossa luta e
la bor pela fra ter ni da de, te ofer ta mos, Se nhor"!
Re pa rem, mais adi an te:
“Convidado para a mesa da partilha,
da esperança, o teu povo aqui deseja ce lebrar nova ali an ça. Para ven cer a ido la tria do
dinheiro e do poder, nós buscamos, na ale gria o teu Pão que faz vi ver.
Em tua mesa, solidários, repartimos o
teu Pão. Com jus ti ça e mais tra ba lho ha ve rá
mais co mu nhão.
Contemplamos lá no monte a vitória
sobre a cruz: do Calvário, no horizonte vida
nova já re luz. Não nos seja in di fe ren te tan to
pran to, tan ta dor, o lu tar de nos sa gen te por
em pre go e mais va lor.
És a fon te que sa cia toda sede eter namente, vem, Senhor, dar, neste dia, dessa
água a toda gen te; pois as sim logo ve re mos
os direitos que Deus quer respeitados nos
pe que nos, no ido so e na mu lher."
O Sr. Gilberto Mes tri nho (PMDB – AM) –
Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – No bre Senador Pedro Simon, cumpro com o dever de
in for má-lo que o tem po de V. Exª já se es go tou.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, Sr. Presidente, já concluirei. Permita-me ape nas ou vir o apar te do no bre Se na dor Gil ber to Mes trinho.
O Sr. Gilberto Mes tri nho (PMDB – AM) –
Eminente Se nador Pedro Simon, V. Exª, mediante
seu discurso de hoje, aborda a Campanha da Fra ternidade, tema muito atual. Gos ta ria ape nas de fazer um aden do: o mun do está mu dan do; se não nos
adaptarmos a essa realidade, se a formação da so ciedade, atra vés da edu ca ção, não se guir um ca minho novo, va mos fi car cada vez mais para trás nesse processo. Um pensador conta a história de uma
tri bo de ín di os nos Esta dos Uni dos que era es pe ci a-
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lis ta em fa zer ca no as. De pai para fi lho, o ofí cio era
ensinado, fazendo com que os índios se tornas sem
mestres na construção de canoas. Mas o que eles
não sabiam é que o rio estava sendo desviado e,
portanto, suas canoas não teriam mais utilidade. O
Brasil, infelizmente, está vivendo assim. Não se
toma nenhuma providência para adaptar, orientar,
treinar, reciclar trabalhadores e a nossa ju ventude,
para que possam ser inseridos no mercado de tra balho desse mundo novo que se instala. Esse pro blema pre o cu pa a to dos no uni ver so. Os ín di ces de
desemprego no mundo são alarmantes, como V.
Exª ci tou. Por tan to, te mos que to mar a ati tu de de reestudar esse quadro e fazer com que as au to ri dades responsáveis pela educação direcionem nossa
sociedade, porque o tra balho convencional, de car te i ra as si na da, ten de a de sa pa re cer.
Porém, temos de gerar postos de atividade
econômica para que o ho mem pos sa, efe ti va men te,
ter ocupação e le var sus ten to para a sua fa mí lia. É
louvável essa campanha da Igreja Católica – sou
católico, sou cristão – e V. Exª faz um pro nun ci amen to que nos faz pen sar. Mu i to obri ga do.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Con cor do com V. Exª,. no bre Se na dor. Te mos que pa rar
para pensar sobre a modernidade. Por exemplo,
quando falamos sobre o de semprego nos bancos,
não há como de i xar de re co nhe cer que um se tor específico dessa área, naturalmente, vai causar de sem pre go: o com pu ta dor. E acon te ce o mes mo com
relação à grande indústria. Há algum tempo, uma
grande fábrica tinha um percentual “x” na ad mi nistração. Esse percentual está diminuindo cada vez
mais, por que a má qui na está fa zen do esse tra ba lho.
Não fico parado no tempo, como aconteceu
àqueles trabalhadores e àquelas lideranças que que riam queimar as máquinas da Inglaterra, porque estas
iriam substituir o trabalho humano. Acredito que o
avan ço da tec no lo gia é im pe re cí vel. Tam bém não quero imitar. Na França, quando surgiu a luz, fez-se um
movimento fantástico de protesto, porque milhares e
milhares de trabalhadores que acendiam e apagavam
as to chas e as abas te ci am de gás iam fi car de sem pregadas. Eles se perguntavam: “Mas como? E o que
essa gente vai fazer?” Porém, não se podia impedir a
vin da da ener gia. Sei que a tec no lo gia está avan çan do.
Concordo com V. Exª e acho oportuno o seu aparte.
Temos que nos adaptar a essa realidade. Mas, entre
se adaptar a esta realidade e não fazer nada... Por
exem plo, es tou re a brin do uma Co mis são de mi nha iniciativa, criada no ano passado, que debate a questão
do de sem pre go. Essa é, re al men te, a ques tão mais impor tan te que pode exis tir. Já no iní cio das nos sas conversações...
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O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade.
Fazendo soar a campainha) – Senador Pedro
Simon, V. Exª já ultrapassou em 6 minutos o seu
tempo. Ainda há oito oradores inscritos.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Vou
encerrar, Sr. Presidente. Mas seria bom que a
sessão fosse até às 14 horas, para mostrarmos que
na sexta-feira temos muitos Senadores presentes
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Mas
o horário regimental é até às 13h; Senador.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Mas o
horário pode ser prorrogado se V.Exª assim o
desejar. V.Exª coloca a questão em votação e nós
votamos a favor.
Mas, Sr. Presidente, nessa Comissão,
inicialmente, apresentei três propostas concretas e
objetivas que, na minha opinião, deveriam ser
absolutamente prioritárias no plano do Governo.
Primeiro, justiça seja feita ao Sr. Fernando Henrique
e ao Ministro Francisco Turra, que está dando uma
força especialíssima e total à agricultura familiar.
Não é um “Pronafinho” com meia dúzia de batatas;
é uma montanha de dinheiro para a agricultura
familiar. Vejo, agora, que o Ministro Francisco Turra
está criando um programa de volta à terra.
Ora, Senador Gilberto Mestrinho, V. Exª deve
saber, porque os gaúchos andam pelo seu Estado:
são três milhões de famílias que andam pelo Brasil,
nos subúrbios, nas favelas de Porto Alegre, de São
Paulo etc, que têm o seu pedaço de terra, dos seus
30 ou 40 hectares, que já produziu muito; que é
fruto da vinda do supermercado; que é fruto da
proibição do colono por não poder entrar com sua
carrocinha na cidade; que é fruto, porque, lá pelas
tantas, no Rio Grande do Sul, passaram a cobrar
impostos do coitadinho do italiano que nem sabia
escrever. Ele tinha que tirar uma nota e, não a
tirando, tomavam todo o produto dele.
Pois essa campanha de fazer três milhões de
pequenos proprietários voltarem à terra, de, através
do Pronaf, dar dinheiro ao pequeno proprietário para
que este tenha condições de produzir e de diversificar
sua produção, de ter o seu açude, a sua irrigação, a
sua cultura, o seu silo, resolve o problema de milhões,
tira milhões da favela e cria a comida, a alimentação
que é fundamental para um país que tem fome.
O segundo, é exatamente um grande mutirão
de construção de moradia popular. A prefeitura
entra com a terra; o Governo do Estado entra com a
infra-estrutura; o Governo Federal entra com o
dinheiro, e o cidadão, em forma de mutirão, constrói
a sua casa.
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Podemos cri ar, in clu si ve, Sr. Presidente, or gani za ções como as que vi, no in te ri or do Rio Gran de
do Sul, em que a prefeitura monta uma fábrica de
casa popular, colocando a infra-estrutura pra ti camen te no dia em que se cons trói a casa, por que ela
já vem toda armada, de uma for ma e com uma tecno lo gia es pe ci al. Re sol ve-se o pro ble ma da mo ra dia
e o da mão-de-obra.
E o terceiro, Sr. Presidente, é copiar o Banco
Bangladesh, o ban co do povo. E, di ga-se de pas sagem, há programas, em Brasília, no Rio Grande do
Sul, em Porto Alegre, em São Paulo, em que uma
gran de ins ti tu i ção ban cá ria abre um pe que no cré di to
para que o cidadão possa abrir o seu negócio. Cito,
por exemplo, um que há aqui, em Brasília: uma do ceira fa zia doce ali na vila e hoje está produzindo e
ex por tan do para o ex te ri or. Ou seja, com o pe que no
empréstimo que lhe foi concedido, com a cozinha
se mi-industrial, ela con se guiu se de sen vol ver e produ zir. Como acon te ceu, dan do meia dú zia de cen tavos para o cidadão que criava galinha para pro dução de ovos. Com não sei quanto, mas uma ni nharia, podendo garantir que os ovos não estejam po dres, a prefeitura, o go verno pode dar um atesta do
de qualidade e os seus produtos passarão a ser
vendidos no su per mer ca do. São mi lha res de pes soas que hoje estão ao re len to e que po dem se transformar, primeiro, em microempresários; depois, ali,
na es quina, em pequeno em presário, garantindo
mão-de-obra para ele e para mais meia dúzia de
pessoas.
Penso que essas questões, Sr. Presidente,
têm que ser analisadas e discutidas. O mal é que
cobramos, debatemos, falamos e nada acontece.
Para o Proer, 30 bilhões, e, para o “Pronafinho”, 30
milhões.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC) –
Peço a pa la vra como Lí der, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Concedo a palavra à Senadora Marina Silva, como Lí der, por cin co mi nu tos.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT – AC.
Como Líder. Sem revisão da oradora.) – Sr. Pre sidente, Srs. Senadores, quero fazer uma co mu ni cação de interesse do País. Refiro-me a uma decisão
que irá afetar os mais diferentes escritórios da Da taprev, par ti cu lar men te, os do Esta do do Acre, o meu
Estado, e os dos Estados de Roraima, Ama pá e
Ron dô nia..
Como medida de contenção de despesas, a
Dataprev determinou a extinção dos escritórios de
Roraima, do Amapá, de Rondônia e do Acre. Os
ser vi ços que eram pres ta dos pela Da ta prev, no Acre
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e em Ron dô nia, se rão trans fe ri dos para o Esta do do
Mato Grosso. E os serviços que eram praticados
nos Estados do Amapá e de Roraima irão para o
Esta do do Pará.
No caso do Acre, Sr. Presidente, o peso da
Dataprev, no orçamento do INSS, é de 0,33%. Isso
poderia cair para 0,19%, caso fossem transferidas as
ações e o escritório da Dataprev para o prédio do
INSS.
Os servidores, as pessoas que trabalham na
Dataprev do Acre, apresentaram essa sugestão
como uma for ma de fa zer a eco no mia que hoje está
sendo exigida por parte do INSS e como uma al terna ti va para que o es cri tó rio não ve nha a ser ex tin to,
ten do que pas sar a ope rar no Esta do do Mato Grosso, cri an do, as sim, sé ri as di fi cul da des para os be nefi ciá ri os do INSS, que, ten do que re cor rer de al gu ma
de ci são, pre ci sa rão en vi ar seus pro ces sos, por meio
do INSS, ao escritório no Mato Grosso. Isso cria
uma di fi cul da de no atendimento e na agilização dos
pro ces sos, o que ca u sa rá um gran de pre ju í zo.
Sr. Presidente, faço essa observação aqui
como um apelo ao Sr. Mi nis tro Orne las e às au to ridades que hoje têm a função de extinguir o es cri tório, para que re con si de rem essa proposta e possam
man ter, mes mo a par tir de no vas su ges tões ofe re cidas pelos Dirigentes da Dataprev do Acre, de Ron dônia, de Ro raima e do Amapá, esses escritórios
nos Estados em que já vêm operando, para evitar
que sejam pre judicados os usuários e aqueles be neficiários que, muitas vezes, terão que recorrer de
algumas decisões. Com certeza, o INSS, por pre cisar dos ser vi ços da Da ta prev, terá que sub me ter esses serviços aos escritórios que serão deslocados
para o Mato Gros so ou para o Esta do do Pará.
A minha observação é essa, Sr. Presidente.
Estou bus can do um con ta to com o Mi nis tro Orne las.
Estou também procurando fazer uma articulação
juntamente com os demais Estados que estão sen do pre ju di ca dos na Re gião Ama zô ni ca. Sei que vá rios Estados da Federação estão passando por esse
processo, mas o caso da Amazônia precisa ser tra tado como um caso especial, porque a nossa Re gião já é muito marginalizada no que se refere à
pres ta ção de ser vi ços.
O nosso Estado cor re o ris co de fi car com ple tamen te iso la do no que diz res pe i to ao ser vi ço de transporte aéreo, e ainda seremos prejudicados por essas
me di das que não têm um peso mu i to gran de na econo mia que o Go ver no está que ren do fa zer. Mas o prejuízo que será causado à nossa população, este sim
tem um peso mu i to gran de e deve ser con si de ra do.
Não consigo entender por que o Governo Fe deral, sempre que pensa em con tenção de des pe-
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sas, tenta tirar de quem já não tem. Infelizmente, a
Ama zô nia, o Nor te e o Nor des te são sem pre os prejudicados. É aquela idéia do cobertor curto: se se
tira de uma par te, des co bre-se a ou tra. É isso o que
ocorre. Nesse caso, o que vai ficar descoberto é o
aten di men to ao usuá rio e aos be ne fi ciá ri os do INSS,
cujos processos serão protelados e cujas ações te rão muita di ficuldade de tramitação, pela ausência
da prestação des se ser vi ço ao INSS den tro do próprio Esta do em que ele ope ra.
Eram essas as mi nhas pa la vras, Sr. Pre si dente. O meu empenho e – acredito – o de todos os
Srs. Senadores e Parlamentares da Re gião Norte
será fe i to no sen ti do de que a nos sa Re gião não venha a ser prejudicada mais do que já é, em função
do descaso das autoridades federais e da cria ção
de di fi cul da des adi ci o na is a par tir de me di das como
essa.
Durante o discurso da Srª Marina Sil va, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre si dência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Pa tro cínio, 2º Se cre tá rio.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senador Eduar do
Si que i ra Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
em pri me i ro lu gar, que ro di zer que vou ten tar con tribu ir com os de ma is ora do res ins cri tos, sen do bre ve.
Concordo com o que disse aqui o eminente
Senador Pedro Simon, pois constato que di mi nu ímos a área plan ta da nes te País em 5 mi lhões e 600
mil hec ta res. Em que pe sem os es for ços do com petente Ministro Francisco Turra, parece-me que falta
um pro je to agrí co la e, mais que isso, fal ta um pro jeto de Na ção. Isso nos pre o cu pa, Sr. Pre si den te.
Hoje ve nho a esta tri bu na para tra zer a pre o cu pação do povo tocantinense com relação à área da sa úde.
A cri se que assola a saúde pública no Brasil,
de cor ren te do des ca so a que foi re le ga do esse serviço es sencial à população por várias décadas, e
que o atual Governo – agora por intermédio do com ba ti vo Ministro José Serra – está tentando reverter,
atinge com uma in ten si da de ain da maior as regiões
menos favorecidas do País, como é o caso, por
exemplo, do Estado do To can tins, que te nho a honra de representar, juntamente com V. Exª, Senador
Car los Pa tro cí nio, que pre si de esta ses são.
O nosso Estado, Sr. Presidente, além de não
con tar com ins ti tu i ção uni ver si tá ria fe de ral – é o úni-
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co Esta do bra si le i ro que não tem uma uni ver si da de federal –, também não dispõe de cursos de Medicina,
quer na Unitins, a nossa universidade estadual, quer
em ou tros es ta be le ci men tos pri va dos de en si no su pe rior.
Com isso, os serviços públicos mé dicos ficam
ainda mais precários, pois há falta não apenas de
pessoal de enfermagem e auxiliares, como também
de pro fis si o na is mé di cos. Para su prir a fal ta de profissionais, dos médicos, principalmente nos pe quenos mu ni cí pi os, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Se na dores, o Go ver no do Esta do já fez um con vê nio de coo pe ra ção téc ni ca e ci en tí fi ca com Cuba e trou xe de
lá 53 médicos, que estão atuando no interior do
Estado, principalmente nos pequeninos municípios,
para onde, in fe liz men te, não quer ir o nos so mé di co.
Fal tam pro fis si o na is no nos so Esta do, mas, há mais
de um ano, 53 médicos cubanos estão residindo
nos pequenos mu nicípios to cantinenses. Ali es tamos procurando fazer um pro je to de sa ú de pú bli ca,
de sa ú de co mu ni tá ria, que já tem sur ti do efe i to.
Nesse contexto desolador, é com satisfação
que anunciamos a esta Casa a iniciativa do Go verno do Estado do Tocantins no sentido de promover
a instalação de um curso de Medicina em nosso
Esta do. As pri me i ras pro vi dên ci as nes se sen ti do estão sendo adotadas e demandam muitos estudos e
avaliações técnicas, pois sabemos da res pon sa bi lida de de se cons tru ir um cen tro de en si no, prin ci palmen te de Me di ci na. Mas es ta mos con tan do, Sr. Presidente, com o apoio da tradicional UnB, que, com
seu pres tí gio e com pe tên cia, está apo i an do a im portante iniciativa e está nos ajudando a elaborar um
pré-projeto, que será am pla men te dis cu ti do.
O ex-Governador do Esta do, o emi nen te mé di co
Ra i mun do No na to Pi res dos San tos, está fa zen do estudos em ou tros cen tros uni ver si tá ri os. O Go ver na dor,
acom pa nha do pelo Se cre tá rio de Sa ú de e pelo Re i tor
da nossa universidade estadual, em passagem pela
França, está também fa zen do um con vê nio de co o peração técnico-científica, visando à implantação dessa
Fa cul da de de Me di ci na em nos so Esta do.
Quero, Sr. Presidente, destacar o fato de que
o Esta do do To can tins está fa zen do um es for ço pi one i ro na área do en si no su pe ri or. Hoje, uma uni versidade estadual está promovendo o Ensino de Ter ce i ro Grau em uma mo da li da de di fe ren te. Ela é uma
universidade pública, mas foi instituída uma fun dação, na qual, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
pagam aqueles que podem pagar. Para que se te nha uma idéia, no último vestibular, dos mil alunos
apro va dos, ape nas 460 as si na ram um re que ri men to
solicitando a bolsa de es tudos, que é concedida a
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quem não pode pagar. A universidade é pú blica,
mas a fundação tem a participação da sociedade e
de ou tras en ti da des.
Portanto, Sr. Presidente, fico muito satisfeito
ao ver a UnB dan do apo io a essa ini ci a ti va do Go verno do Estado. Precisamos repensar o modelo da uni versidade pública neste País. Na própria UnB, mi lhares de jovens participam da vida acadêmica, sendo
que muitos deles poderiam estar pagando. Sei que
eles pró pri os gos ta ri am de es tar dan do essa con tri bu ição àque les que es tu dam nas uni ver si da des par ti cu lares, em cursos noturnos, após um dia di fí cil de tra balho.
Essa é uma realidade inaceitável neste País.
Pa gam e es tu dam nas uni ver si da des par ti cu la res os
que não podem, os que trabalham o dia inteiro.
Aqueles que estudaram nas escolas de primeiro e
segundo graus, sem pre no ensino privado, acabam
alcançando a felicidade de es tudar numa uni ver sida de pú bli ca, nada pa gan do e au men tan do as di feren ças so ci a is nes te País.
O Estado do Tocantins está dando uma con tribuição pioneira e é um exemplo a ser seguido, pois
lá pa gam os que po dem pa gar; as si nam um re que rimento e recebem a bolsa de estudos aqueles que
precisam do apoio do Estado para a conclusão do
en si no su pe ri or.
Por isso, Sr. Pre si den te, re gis tran do esse re levante fato, quero parabenizar o Estado do To cantins. Solicito ao Ministro da Sa úde e ao Ministro da
Educação e do Des por to que apói em a ini ci a ti va do
Esta do de To can tins.
Quero mais uma vez, desta tribuna, reclamar
ao Presidente da República a Universidade Federal
do To can tins, di re i to do ci da dão to can ti nen se. Estaremos, juntamente com a Bancada do nosso Esta do, di a ri a men te, fazendo esta reclamação para que
o To can tins não seja ob je to do des ca so e da dis crimi na ção como vem sen do tra ta do nes te País.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra, para uma breve comunicação,
por cin co mi nu tos, ao Se na dor Luiz Otá vio.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para uma
breve comunicação.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs.
Senadores, ve nho à tri bu na nes ta ma nhã fa zer uma
ho me na gem ao Jor nal O Li be ral, do meu Esta do do
Pará, da Re gião Ama zô ni ca.
O Liberal re ce beu, nes ta úl ti ma se gun da-feira,
dia 15, o Prê mio Mé ri to Lo jis ta de 1998, como o melhor jornal do Estado do Pará, na categoria de Co mu ni ca ção. É a 14ª vez con se cu ti va que o jor nal re-
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ce be a pre mi a ção en tre gue anu al men te pela Con federação Nacional dos Di ri gen tes Lo jis tas (CNDL). O
vi ce-presidente das Orga ni za ções, jor na lis ta Ro mu lo
Ma i o ra na Jú ni or, recebeu o troféu do Presidente da
CNDL, Carlos José Stupp. Também representaram
o jornal o jornalista Ronaldo Maiorana e João Po jucam Mo ra is.
O Liberal vem liderando o setor da mídia im pressa na Região Norte du ran te to dos os anos que
foi premiado com o Prêmio Mé ri to Lo jis ta. O Prêmio
Mé ri to Lo jis ta re a li zou sua 19ª edi ção e é co nhe ci do
como o “Oscar do Varejo”. O ob jetivo do Prêmio é
contemplar empresas para um ma i or e me lhor re laci o na men to en tre for ne ce do res e o se tor co mer ci al.
Com mais de 50 anos de exis tên cia (53 em novem bro), O Li be ral che ga às vés pe ras do ano 2000
na po si ção de um dos mais res pe i ta dos jor na is brasi le i ros. A cre di bi li da de re a fir ma da dia a dia, ao lado
dos avanços tecnológicos que integraram a re a li dade do seu tempo, fazem de O Li be ral uma re fe rência no pa no ra ma das co mu ni ca ções;
Romulo Ma iorana conseguiu superar muitos
desafios. Ele mesmo, numa frase que resumiu os
tempos difíceis, di zia: “Não nascemos fortes, não
arrebatamos o sucesso por outros construído, não
cres ce mos de re pen te por al gum mi la gre inex pli cá vel”.
O Liberal nas ceu da de ci são do ge ne ral e Sena dor Ma ga lhães Ba ra ta de ne u tra li zar o bom bar deio per ma nen te do jor nal A Fo lha do Nor te, de Pa u lo
Maranhão, contra seus atos po lí ti cos. A Fo lha era
um jor nal po lê mi co, van guar dis ta, mo der no e po pular. Barata não contava com A Província do Pará,
um dos jor na is mais bem fe i tos da épo ca, cuja postura era a neutralidade. No meio dos dois opostos,
amigos de Ba rata fun da ram O Li be ral em
15-11-1946, à frente Moura de Carvalho, era um ves pertino político-partidário, Porta-voz do Partido Social
Democrático.
Com a morte do General Barata, por doação o
jornal passou para Mou ra de Car va lho, que o ven deu
para Ocyr Pro en ça, li ga do a Jar bas Pas sa ri nho e Alacid Nunes que, enfrentando sérios problemas, não
conseguiram so er guer o jor nal. Em 1946, o em pre sário Ro mu lo Ma i o ra na ad qui riu o jor nal, con tra to das as
previsões de que estava fazendo um péssimo ne gócio. O Li be ral che ga va aos le i to res com in sig ni fi cantes 500 exem pla res. Com ou sa dia e com pro mis so O
Liberal, em dez anos, já era o jor nal de ma i or cir culação da Amazônia. Hoje, o Sistema Romulo Ma i ora na de Co mu ni ca ção, sob a pre si dên cia de D. Lu cidéia Maiorana, prossegue fazendo valer o ideal de
seu fundador, Romulo Ma iorana, falecido em abril
de 1986.
O Sis te ma Ro mu lo Ma i o ra na de Co mu ni ca ção,
além do jor nal O Li be ral, pos sui os rá di os AM e FM,
um ca nal de te le vi são – é a re pe ti do ra da Rede Glo-
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bo na re gião – e con se guiu, em con vê nio com o Governo do Estado do Pará, um grande feito para o
povo da que le Esta do. Ao lon go de tan tos anos, dos
143 Mu ni cí pi os que fa zem do Pará um gran de Estado da Ama zô nia, ape nas um pou co mais de 40 Muni cí pi os ti nham a re pe ti do ra da Fun tel pa, que le va va
a ima gem do Lib sat, que era O Li be ral, a Rede Globo che gan do a todo Esta do.
Hoje, depois do Governo Almir Ga bri el, O Li beral e a Rede Globo entram em todos os maiores
Municípios do nosso Estado, qua se cem, e temos
essa grande meta de, até o final do Governo do Dr.
Almir Ga bri el, en qua drar os 143 Mu ni cí pi os à Lib sat,
levando a mensagem de uma empresa como O Li beral, em con vê nio com a Rede Glo bo. Ro ber to Marinho, Romulo Ma iorana e Almir Gabriel terão a
opor tu ni da de de dar ao Pará a con di ção da in for mação pre ci sa, exa ta e que, re al men te, o povo do Pará
precisa.
O Liberal tem vários projetos sociais: O Li beral-Escola, que faz com que os es tu dan tes de to dos
os níveis, desde o 1º Grau até a universidade, pos sam par ti ci par do jor nal, da vida do nos so Esta do. O
Liberal tem uma participação importante por que
tem 98% de aceitação, pelas pesquisas, não só do
Ibope, mas por todos os institutos de pesquisa do
nosso País. O Liberal faz com que a Amazônia te nha uma empresa mo derna e aguerrida, fazendo
com que o Pará esteja no Primeiro Mundo também
nos me i os de co mu ni ca ção.
Nós, paraenses, e, com certeza nesta data, o
Senado reconhecemos não só esse, mas outros
tantos prê mi os que o Sis te ma Ro mu lo Ma i o ra na de
Co mu ni ca ção re ce beu.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Senado Mo zarildo
Cavalcanti.
O SR. MOZARILDO CAVALCANTI (PFL – RR.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, an tes
de entrar no assunto pro priamente do meu pro nunciamento de hoje, quero fazer um registro de uma
denúncia feita ontem, pelo SBT, no Programa do
Ratinho. Foi uma longa reportagem sobre reservas
indígenas no Maranhão que estão sendo uti lizadas
para a plantação de maconha, em que, de mane i ra
muito clara, expôs os índios plantando, secando e
comercializando a ma co nha, com a pro te ção da Funai, que não permite que a Polícia entre lá para in ves ti gar e que ten tou im pe dir in clu si ve a en tra da da
imprensa para registrar o fato. A Funai faz vista
grossa para a situação daquelas comunidades in dígenas, em que os traficantes estão dominando,
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abandonadas na miséria por falta de ação daquele
órgão.
Por tan to, lou vo a ini ci a ti va da Câ ma ra dos De putados que desarquivou uma CPI para apurar a atu ação da Funai, porque é inadmissível que essas de núncias sejam fe i tas e que ne nhu ma pro vi dên cia seja
to ma da.
Mas, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
quero abordar um assunto que reputo da maior im por tân cia para a Re gião Nor te do nos so País.
Uma das crí ti cas mais fre qüen tes que se faz ao
atual Governo é o abandono dos projetos de de senvolvimento do País. Argumenta-se, a esse propósito,
que a luta contra a inflação, prioridade do Governo
nos últimos anos, não pode monopolizar a iniciativa
governamental neste segundo mandado e que é pre ci so re to mar, com ur gên cia, as ações de sen vol vi mentis tas.
O momento é oportuno para que o Governo
bra si le i ro re cu pe re a ca pa ci da de de planejar o cres ci men to do País e para que em pre en da es for ços no
sentido de resgatar a con fiança na construção de
um des ti no à al tu ra de nos sas po ten ci a li da des.
Qu an do se fala em po ten ci al para o cres ci men to
e o de sen vol vi men to, é im pos sí vel não associá-lo, no
caso bra si le i ro, à grandeza da Ama zô nia, de tal for ma
são excepcionais as suas condições naturais para
promover o desenvolvimento sustentável, a melhoria
das condições de defesa nacional e a segurança pú bli ca.
Enfrentar o de safio amazônico é, na tu ral mente, ta re fa de di men sões gi gan tes cas e ca rá ter ni ti damente estratégico. O estado de abandono da re gião, os pro ble mas es pe cí fi cos e qua se sem pre de lica dos que ocor rem na fa i xa de fron te i ra, cu jos desdobramentos têm, não raro, efeitos sistêmicos,
como é o caso, por exem plo, do nar co trá fi co, o in teresse em estreitar as relações com os países vi zinhos e a convicção de que a ausência do Estado
naqueles longínquos rincões do País implica risco
de vê-los confundidos com “terra de ninguém” são
apenas algumas das razões que levam à cons ta tação de que o projeto de desenvolvimento do País
abrange um projeto específico de desenvolvimento
da Ama zô nia.
Outra consideração mu ito importante em re lação às ini ci a ti vas de or de na ção do de sen vol vi men to
é a de que não po de mos es tar eter na men te par tin do
do “zero”, numa política de “terra arrasada”, que
acre di ta que o di lú vio a pre ce deu.
É preciso, portanto, avaliar o que já foi fei to
para man ter, re for mar ou re vi go rar o que for pre ci so.
Fazendo-se uma ava li a ção com re la ção a proje tos vol ta dos à Ama zô nia, des ta co o Pro gra ma Calha Nor te (PCN).
Criado em 1985, pelo Governo Fe deral, para
aten der à ne ces si da de de pro mo ver a ocu pa ção e o
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desenvolvimento ordenado da Amazônia Se ten tri onal, o Pro je to Ca lha Nor te cum priu, em uma dé ca da
de atividades, boa parte de seus objetivos iniciais,
devendo iniciar-se, agora, uma fase de re com po sição de seu fi nan ci a men to, re mo de la ção ins ti tu ci o nal
e metodológica e formação de no vas par ce ri as com
en ti da des pú bli cas e pri va das.
Vencida a etapa pioneira da im plan ta ção do Programa, prioritariamente dirigida à faixa de fronteira,
cres ce a im por tân cia do Ca lha Nor te, ten do em vis ta o
agra va men to de cer tas ten dên ci as pre sen tes no mun do
amazônico. Entre essas, figuram o esvaziamento de mográfico das áreas mais remotas e a intensificação e
o es pra i a men to dos ilícitos fron te i ri ços. Cres cem, igualmente, as necessidades de vigilância e de proteção
das po pu la ções da re gião di an te de no vos e per ver sos
fenômenos so ci a is, bem como tor na-se mais ur gen te a
fixação de padrões de de sen vol vi men to que se jam soci al men te jus tos e eco lo gi ca men te sus ten tá ve is.
Gerido pela Secretaria de Assuntos Estra té gicos (SAE), o Programa vinha atuando pri o ri ta ri amente por meio de transferência de recursos or çamentários a serem aplicados por órgãos federais
que exe cu tam as ações pre vis tas.
Convênios celebrados com entidades públicas
e privadas com vistas à mobilização de seus re cursos têm-se mos tra do al ter na ti vas efi ca zes e com plemen ta res à for ma tra di ci o nal de atu a ção, pro por ci onando consideráveis benefícios para as populações
da Ca lha Nor te.
O Programa abrange 69 municípios, 38 dos
quais ao longo dos 5.993 quilômetros de fronteira,
em qua tro estados da Fe de ra ção, que dele se be ne fici am – Ama zo nas, Pará, Ro ra i ma e Ama pá. Sua área
de atuação corresponde a 14% do território nacional,
onde ha bi tam cer ca de 2,3 mi lhões de pes so as, aí incluídos 25% da po pu la ção in dí ge na do Bra sil.
As ações do Programa se dão por meio dos
se guin tes pro je tos e ati vi da des: cons tru ção e ma nutenção de rodovias; implantação de pequenas cen trais elétricas; implantação de centros de te le co muni ca ções; pro te ção e as sis tên cia às co mu ni da des indígenas; educação; demarcação de fronteiras; vi gilân cia aé rea, na val e ter res tre.
Como se vê, Srs. Senadores, o Calha Norte não
se restringe, como erroneamente se pensa, a uma
distribuição de postos militares instalados na linha de
fronteira. Abrange, também, um conjunto de ações
multidisciplinares com vistas a otimizar a presença do
Estado e a melhorar as condições de vida dos
brasileiros cuja permanência nessas áreas inóspitas
assegura a jurisdição nacional plena sobre a região.
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Em sua exis tên cia e a des pe i to das for tes restrições orçamentárias que o marcaram nesta dé cada, o Pro gra ma Ca lha Nor te con ta bi li zou con si de ráveis realizações, destacando-se, entre outras, a
cons tru ção de hos pi ta is em São Ga bri el da Ca cho e ira; a cons tru ção, am pli a ção ou re cu pe ra ção de quase três de ze nas de ae ro por tos; a cons tru ção de duzentos quilômetros da BR-156; a implantação do
Colégio Agropecuário de Benjamin Constant; a ins talação do Centro de Treinamento Profissional de
Tabatinga; a cons tru ção de nu me ro sos po ços tu bulares para fornecimento de água potável; a re cu peração de mais de uma centena de salas de aula; a
construção e equi pa men to de quin ze cen tros de saú de e a aten ção a 36 áre as in dí ge nas.
Os exemplos servem para ilustrar a im por tância do Projeto Calha Norte para o desenvolvimento
da Re gião Ama zô ni ca, mas não es go tam a di ver si fica da gama de re a li za ções con cre tas plan ta das pelo
Programa ao norte da calha dos rios Solimões e
Amazonas e, muito me nos, o seu potencial de pro duzir benefícios se os recursos alocados pude rem
atender as atuais necessidades. É importante res saltar, a esse respeito, que os orçamentos da
União, nos últimos anos, vêm contemplando o Pro gra ma Ca lha Nor te com re cur sos es cas sos e ir re gulares.
Observa-se que, no ano de 1986, a dota ção
orçamentária contemplou o Programa com R$14,12
mi lhões e cres ceu nos dois anos se guin tes – 1987 e
1988 – para chegar ao máximo em 1989, com
R$47,311 milhões. Aos poucos, o aporte financeiro
foi decrescendo e, a partir de 1991, com R$9,652
milhões, a queda se acentuou, chegando a pouco
mais de R$6 milhões em 1994; posteriormente, já
nem se al can çou esse pa ta mar, ten do sido re du zi do
à modesta quantia de R$4 milhões um em pre en dimen to do por te do Pro gra ma Ca lha Nor te.
Nos tre ze anos de sua exis tên cia, fo ram des tina dos ape nas R$155 mi lhões ao Ca lha Nor te, quantia muito aquém da necessária para a consolidação
do Pro gra ma. Pois bem, des sa quan tia fo ram cor tados qua se 50%, ou seja, R$49,076 mi lhões.
Não se en ten de, Srªs e Srs. Se na do res, que não
seja atri bu í da ao Pro gra ma Ca lha Nor te uma des ti nação or ça men tá ria com pa tí vel com sua re le vân cia.
O propósito governamental de integração de
suas ações na Amazônia, ex pres so pelo Pre si den te
da República na 3ª Reunião do Conselho Nacional
da Ama zô nia Le gal (CONOMAZ), em ju lho de 1995,
e as diretrizes constantes da Política Nacional
Integrada para a Ama zô nia Le gal es tão per fe i ta men te
com pa tí ve is com o es pí ri to do Pro gra ma Ca lha Nor te.
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O Calha Norte, por seus objetivos e por suas
características, inegavelmente, é prioritário para a
integração da área ao restante do País, afirmando a
presença do Estado e criando melhores condições
para os brasileiros que vivem naquela longínqua
fronteira norte.
O Programa vai além da função de vigilância
daquela região de relevante interesse po lí tico-estratégico, para constituir um projeto go ver namen tal ar ro ja do e de con si de rá vel al can ce so ci al.
Nesse sentido, renovo o apelo a todos os Se na do res, par ti cu lar men te aos re pre sen tan tes da Região Amazônica, para que defendam a revitalização
do Programa Calha Norte, como poderoso ins trumento para a intensificação da presença brasileira
na fa i xa de fron te i ra nor te e para o aten di men to das
con di ci o nan tes do de sen vol vi men to sus ten tá vel.
Essa de fe sa não deve se res trin gir à luta por recursos financeiros, embora eles sejam prioritários,
mas compreende, também, a solicitação para que os
mi nis té ri os, ór gãos go ver na men ta is, fe de ra is e es ta duais, entidades acadêmicas e não-governamentais,
com in te res se ou atu a ção na área, as sim como os gover nos es ta du a is da re gião, bus quem in te grar, efe ti vamen te, o Pro gra ma Ca lha Nor te às suas ações pon tua is, como pla no es tra té gi co e nor te a dor, ca paz de imprimir, respeitadas as necessidades e prioridades lo cais, direcionamento único às iniciativas e de con gregar esforços para a tarefa de promover o de sen vol vimento e a melhoria da qualidade de vida da região
amazônica.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a pa lavra ao eminente Senador Amir Lan do por ces são do Se na dor Car los Pa tro cí nio.
O SR. AMIR LANDO (PMDB – RO) – Sr. Pre si den te, de cli no a gen ti le za.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Concedo a palavra ao eminente Se nador José Fo gaça para uma comunicação inadiável. V. Exª dis põe de 5 mi nu tos.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora dor.) – Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te. Gos ta ria apenas de fazer um registro que acredito ser cabível
nes te mo men to.
Esta mos em re go zi jo no Bra sil – a im pren sa do
País, as nossas instituições culturais. Ouvi ontem o
pro nun ci a men to do Se na dor Fran ce li no Pe re i ra, que
re que reu voto de lou vor para o fil me Cen tral do Brasil. Esta mos às vés pe ras de mais um Oscar, que é a
festa má xima da indústria do cinema nos Estados
Unidos, ocasião que dá ensejo a uma reflexão:
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quando e em que condições, em que ambiente so cio-econômico o Bra sil cres ceu cul tu ral men te?
Se observarmos um pou co da história eco nômica recente do nos so País, va mos ver que os momen tos de pico de cri a ti vi da de – da mais in ten sa capacidade de pro du zir, de ino var, de cri ar, de re cri ar,
de pensar e de repensar o mundo sob a forma da
arte, sob uma concepção estética – estiveram di reta men te li ga dos a dois fa to res que são in dis so ciá veis do de sen vol vi men to cul tu ral.
O País tem de ter cres ci men to e es ta bi li da de –
crescimento econômico e es tabilidade da moeda.
Nos idos de 1958, 1959, iní cio dos anos 60, pe río do
Juscelino Kubitschek, a grande euforia nacional da
construção de Brasília, o processo inflacionário ain da não ti nha se tor na do uma do en ça crô ni ca no Brasil, estava apenas co me çan do, o pe río do foi mar cado por duas coisas: es ta bi li da de da mo e da e cres cimento da economia. Naquele mo mento histórico do
País, surgiu um movimento mu sical que se in ter nacionalizou, que fez a música popular bra sileira ser
conhecida no mundo inteiro. As obras dos nossos
au to res, dos nos sos com po si to res, en tre eles, prin cipalmente, Antônio Carlos Jobim, tornaram-se uni versais; passaram a fazer parte daquele chamado
fol clo re ur ba no das gran des ci da des do mun do. Havia estabilidade da moeda e crescimento na eco nomia.
Na dé ca da de 70, pas sa do o duro e amar go perío do da mu dan ça ins ti tu ci o nal do País, com o ad vento da Re vo lu ção de Mar ço do go ver no mi li tar, vol tou a
repetir-se essa mesma circunstância. Todos sabem
que uma das metas, um dos objetivos da primeira
equipe econômica do governo militar era a es ta bi li dade da moeda. E esse momento da história do nosso
País foi chamado de “milagre brasileiro”. Houve cres cimento e estabilidade da moeda. Houve, também,
na que le pe río do, uma ge ra ção de cri a do res, de pro dutores musicais, de com po si to res, de can to res, que foi,
de certa forma, forjada: Chico Buarque de Hollanda,
Ca e ta no Ve lo so, Gil ber to Gil, Mil ton Nas ci men to, Nara
Leão, Elis Regina. Seria até impossível recuperar a
me mó ria de mo men to tão in ten so de cri a ção.
Caolhamente, no entanto, al gumas pessoas
tentaram explicar esse momento de produtividade
intelectual no Brasil, de capacidade criativa, de ino va ção cul tu ral, do cal do de cul tu ra para o sur gi mento de grandes talentos, pelo fato de exis tir, no País,
uma ditadura. E debaixo de uma ditadura, o artista
se torna mais cri a ti vo; é emo ci o nal men te mais sus ci ta do, mais pro vo ca do a cri ar.
Não me parece que essa seja uma ar gu men tação baseada em qualquer experiência ou qualquer
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análise científica. Fora assim, se as ditaduras fos sem realmente emuladoras da criação artística, não
tenho nenhuma dúvida em dizer que tanto o na zismo, na Alemanha, quanto o fascismo, na Itália,
seriam capazes de produzir grandes intelectuais,
gran des pen sa do res e gran des ar tis tas. Mas não o foram.
A ver da de, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores, é que nem mes mo a de mo cra cia é im pres cin dível para criar, para haver uma indústria cultural em
progresso, em desenvolvimento. Isso é preciso re co nhe cer. Ha via uma di ta du ra mi li tar no Bra sil, ha via
um sufocamento da capacidade criativa, havia re pressão da qual muitos foram vítimas naquele tem po. Passei, in clusive, por experiências pessoais de
fe cha men to de te a tros, de can ce la men to de shows
e de apresentações coletivas; enfrentamos tudo
isso. Mas o que fazia a indústria cultural do País, o
que dava base para o desenvolvimento cul tural do
País, não era nem o fato de haver uma ditadura,
nem o fato de ha ver de mo cra cia, mas a es ta bi li da de
da mo e da e o cres ci men to da eco no mia.
Passada a época do mi la gre bra si le i ro, o País
en gol fou-se no pe río do de ex tra or di ná ria de fa sa gem
da moeda, de perda de valor aquisitivo da moeda,
de in fla ção, por tan to, sem es ta bi li da de e sem cres cimento da economia. E o resultado de tudo isso é
que as dé ca das se guin tes fo ram mu i to mais po bres,
mu i to me nos cri a ti vas, mu i to me nos ri cas na ca pa cida de de in ven tar ou de re in ven tar o mun do, que é a
grande função do artista. Agora, no entanto, es tamos ve ri fi can do que há al gu mas co i sas que não são
apenas obra da coincidência ou de um raro en contro dos ven tos ao sa bor das tem pes ta des.
Em 1996, tivemos um filme brasileiro in dicado
para o Oscar, que foi O Quatrilho, do nosso João
Car los Po ze na to, es cri tor ga ú cho, de Ca xi as do Sul,
autor do con to, de po is trans for ma do em ci ne ma por
Flávio Barreto. Para os brasileiros, sem dúvida ne nhuma, a indicação para o Oscar já é o Oscar. No
ano seguinte, ti ve mos O que é isso, companheiro?
Um traba lho tam bém in te res san tís si mo e mu i to iden tificado com momentos recentes da história do Brasil.
Mas o tema não im por ta, e sim que a obra ti nha qua lida de es té ti ca, ti nha com pe tên cia ci ne ma to grá fi ca, e o
resultado é que foi indicada para o Oscar. Nes te ano,
pela terceira vez consecutiva, estamos tendo no vamen te um fil me bra si le i ro in di ca do para o Oscar.
Em que outro momento da história do Brasil,
em que outra épo ca da vida brasileira isso acon teceu? Gostaria que rememorássemos períodos de
gran de e in ten sa cri a ti vi da de no Bra sil e ou tros não.
Não me re cor do que des de que exis ta uma in dús tria
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ci ne ma to grá fi ca no Bra sil ela te nha tido tan to pres tígio, tanta qualidade, tanta com petência e tan ta ca pa ci da de de se uni ver sa li zar a par tir dos te mas re gio na is, das his tó ri as da al de ia.
Re cen te men te, um dos ma i o res gê ni os ar tís ti cos
deste sé cu lo no Bra sil, o nos so ex tra or di ná rio Gil ber to
Gil, recebeu o prê mio Grammy, que é o Oscar da
mú si ca. No ano an te ri or, em 1997, Mil ton Nas ci mento tam bém re ce beu o prê mio Grammy. Antes de les,
apenas Roberto Carlos, lá nos idos dos anos 70,
tam bém num ou tro pe río do de es ta bi li da de como ao
que me re fe ri. Isso é in di ca ti vo de al gu ma co i sa que
talvez, na crosta, na forma muitas vezes superficial
de se ana li sar as co i sas, não con si ga mos per ce ber.
Mas, Sr. Presidente, estou plenamente con vencido dis so. Bos sa-nova, es ta bi li da de e cres cimento, depois, silêncio. A MPB, estabilidade e
crescimen to, depois, silêncio. Ago ra, vol ta mos porque há estabilidade e crescimento. Em outras pa lavras, por que houve estabilidade e crescimento?
Quero dizer, Sr. Pre si den te, que não há for ma, não
estou fazendo um elogio fácil a um go verno, nem
estou dizendo que é graças ao governo atual que
essas coisas es tão acontecendo. Estou dizendo é
que, até numa di ta du ra mi li tar, se hou ver es ta bi li dade e crescimento, tem crescimento da indústria cul tural.
Há um forjar de expressões artísticas novas,
de capacidade criadora, de geração de idéias e de
re in ven ção do mun do, que é, como dis se, o tra ba lho
do ar tis ta. E não cre io, Sr. Pre si den te, que se pos sa
supor ou imaginar que em períodos de defasagem
da mo e da, de de ses ta bi li za ção de mo e da, de re cessão econômica, de desorganização das fi nan ças do
País, haja re gis tro de que esse cres ci men to cul tu ral,
essa capacidade vigorosa de produzir cultura tenha
acon te ci do e não acon te ceu.
Faço essa reflexão porque estou falando com
homens de ati vi da de pú bli ca, re pre sen tan tes do seu
povo, po lí ti cos, aci ma de tudo. Se al guém qui ser traba lhar pela cul tu ra do seu país, se al guém qui ser ter
uma cul tu ra ex pres si va, rica, ge ne ro sa, cri a ti va, tem
que lutar por duas coisas: estabilidade da moe da e
cres ci men to eco nô mi co.
Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Car los Pa tro cí nio) – No bre Se na dor José Fo ga ça, a Mesa se pe ni ten cia perante V. Exª porque eu havia me enganado. V. Exª
estava devi da men te ins cri to, mas cre io tam bém que
te nha usa do o tem po su fi ci en te para o seu pro nun ciamento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa trocínio) – A
Presidência comunica que a Secretaria-Geral da
Mesa re ce beu, na data de on tem, o se guin te ofí cio:
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) – Não
há mais oradores inscritos.
O Sr. Senador Ge ral do Cân di do en vi ou dis curso à Mesa para ser publicado na forma do dispos to
no art. 203 do Re gi men to Inter no.
S. Exª será aten di do.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, no dia 9 de
novembro de 1988, três operários foram mor tos em
uma san gren ta ação do Exér ci to, que aten den do às
ordens superiores, enviou tropas para retomar o
con tro le da Com pa nhia Si de rúr gi ca Na ci o nal – CSN,
ocu pa da por ope rá ri os em gre ve.
Os metalúrgicos William Fernandes Leite, Carlos
Augusto Barroso e Walmir Freitas Monteiro foram os
mártires da insensatez e da falta de diálogo do Go verno da Nova República. Em ho me na gem a es tes tra balhadores, no dia primeiro de maio de 1989, foi ina u gurado um monumento, na Praça Juarez Antunes, no
centro de Volta Redonda. A construção, em memória
aos ope rá ri os, não fi cou de pé nem 24 ho ras. Uma explosão destruiu o monumento. O Ministro do Exército,
àque la épo ca, Ge ne ral Leô ni das Pi res Gon çal ves, mi nimizou o atentado, caracterizando-o como uma re ação da di re i ta.
Este as sun to vol tou à tona de vi do a sé rie de reportagens publicadas, desde o último domingo, no
Jor nal do Bra sil, de au to ria dos jor na lis tas Ma u rí cio
Dias e Marcelo Carneiro. Nas reportagens, o
ex-Capitão do 1º Batalhão de Forças Especiais do
Exército, Dalton de Melo Fran co, hoje, acu sa o General, e àquela época, Coronel Álvaro Pinheiro, co mandante daquela unidade. Segundo o ex-Capitão,
o seu su pe ri or te ria dado or dens para que ele ex plodisse o monumento em homenagem aos tra ba lhadores mortos de Volta Redonda, missão recusada,
de acor do com seu de po i men to.
Na en tre vis ta, o ex-militar con tou que o Exér cito ava li ou o mo nu men to como uma afron ta e o mais
es tar re ce dor é que mis sões des ta na tu re za eram rece bi das di re ta men te do ga bi ne te do mi nis tro.
Outra questão a ser rigorosamente apu rada é
a relação com os contraventores do jogo do bicho,
que se gun do o de po i men to do ex-Capitão, eles te riam for ne ci do os ex plo si vos para o aten ta do.
Sr. Presidente, esta Casa deve es tar vi gi lan te,
e com cer te za, es ta rá con tra as for ças do re tro ces so
e do obscurantismo, que, embora, repudiadas pela
so ci e da de bra si le i ra, não per de ram os seus in ten tos
de de ses ta bi li zar nos sa frá gil de mo cra cia.
Se confirmadas as denúncias, são crimes que
se en qua dram no Có di go Pe nal Mi li tar. O art. 150 diz:
“Reunirem-se dois ou mais militares com armamento
ou ma te ri al bé li co de pro pri e da de mi li tar, pra ti can do violência à pes soa ou à co i sa pú bli ca, ou par ti cu lar, em
lugar sujeito ou não à administração militar. A pena
para este cri me é de re clu são de 4 a 8 anos. Tam bém
es ta ria ti pi fi ca do no art. 169 do CPM, que em seu tex-
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to diz o se guin te: ”De ter mi nar o Co man dan te, sem ordem su pe ri or e fora dos ca sos em que esta se dis pense, movimento de tropa ou ação mi li tar". A pena é de
reclusão de 3 a 5 anos. Em ambos os casos, os cri mes só pres cre vem após 12 anos.
O atu al Mi nis tro do Exér ci to, Gle u ber Vi e i ra, di ante do clamor da opi nião pú bli ca, de ter mi nou a aber tu ra
de um inquérito policial militar para apurar as de nún cias. O que não se pode fazer é deixar que fatos como
es tes ca i am no es que ci men to, sob pena de que pe ríodo tão lamentável de nossa recente história volte a se
repetir.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Pa trocínio) –
Nada mais havendo a tra tar, a Presidência vai en cer rar os tra ba lhos, lem bran do às Srªs e Srs. Se nadores que constará da ses são de li be ra ti va ordinária
de se gun da-feira, dia 22, a re a li zar-se às 14 ho ras e
30 mi nu tos, a se guin te

ORDEM DO DIA
–1–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que rimen to nº 91, de 1999 – art. 336, in ci so II)
Dis cus são, em tur no úni co, do Pro je to de Re solu ção nº 19, de 1999 (apre sen ta do pela Co mis são de
Assuntos Econômicos como conclusão de seu Pa recer nº 102, de 1999, Relator: Senador Paulo Souto),
que au to ri za a Repú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a contratar ope ração de crédito externo junto ao Banco
Inter na ci o nal para Re cons tru ção e De sen vol vi men to
– BIRD, no va lor equi va len te a até cin co mi lhões de
dó la res nor te-america nos, des ti na da a fi nan ci ar par cial men te o Pro gra ma de Apo io à Re for ma de Sis te mas
Esta du a is de Pre vi dên cia – PARSEP.
(Po de rão ser ofe re ci das emen das até o en cerra men to da dis cus são).
–2–
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que rimen to nº 92, de 1999 – art. 336, in ci so II)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Resolução nº 21, de 1999 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclu são de seu Pa re cer nº 104, de 1999, Re la tor: Sena dor Pe dro Piva), que au to ri za a União a con tratar ope ra ção de cré di to ex ter no, no va lor equi valente a até duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, de prinipal, en tre a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra meri ca no de De sen vol vi men to – BID.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encer ra men to da dis cus são).
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) –
Está en cer ra da a ses são.
(Levanta-se a sessão às 12 horas e 22
minutos).
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Ata da 19ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 22 de março de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Ademir Andrade
Carlos Patrocínio e Roberto Saturnino.
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ade mir Andra de – Alva ro Dias – Ante ro Paes de
Bar ros – Bel lo Par ga – Ber nar do Ca bral – Car los Bezer ra – Car los Pa tro ci nio – Ca sil do Mal da ner – Djal ma
Bes sa – Edi son Lo bão – Edu ar do Si que i ra Cam pos –
Emí lia Fer nan des – Ernan des Amo rim – Fer nan do Bezerra – Francelino Pereira – Freitas Neto – Geraldo
Althoff – Geraldo Melo – Gerson Camata – Gilberto
Mestrinho – He lo í sa He le na – Hugo Na po leão – João
Alberto Souza – Jonas Pinheiro – José Agripino –
José Fogaça – José Jorge – Juvêncio da Fonseca –
La u ro Cam pos – Le o mar Qu in ta ni lha – Lú cio Alcân tara – Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Lu zia To le do – Maria do Car mo Alves – Ma ri na Sil va – Ma u ro Mi ran da –
Moreira Men des – Mo za ril do Ca val can ti – Na bor Jú nior – Osmar Dias – Pa u lo Har tung – Pa u lo Sou to – Pedro Si mon – Ra mez Te bet – Ro ber to Fre i re – Ro ber to
Sa tur ni no – Ro nal do Cu nha Lima – Sér gio Ma cha do –
Te o to nio Vi le la Fi lho – Tião Vi a na.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A lista
de presença acusa o comparecimento de 51 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aber ta a ses são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos sos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário, Se nador Ronaldo Cunha
Lima, pro ce de rá à le i tu ra do Expe di en te.
É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
PROJETO RECEBIDO DA
CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 37, DE 1999
(Nº 775/99, na Câ ma ra dos De pu ta dos)
Aprova o texto do Acordo sobre a
Operação, no Bra sil, do Escri tó rio Re gi onal do Habitat para a América La tina e o
Ca ri be, ce le bra do en tre o Go ver no da Re-

pública Fe derativa do Brasil e o Centro
das Nações Unidas para Assentamentos
Humanos (HABITAT), em Brasília, em 10
de mar ço de 1998.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Fica apro va do o tex to do Acor do so bre a Ope ração, no Brasil, do Escritório Regional do Habitat para
a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, ce le bra do en tre o Go verno da República Federativa do Brasil e o Centro das
Nações Unidas para Assentamentos Humanos
(HABITAT), em Bra sí lia, em 10 de mar ço de 1998.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprova ção
do Congresso Nacional qua isquer atos que alterem
o referido Acordo, assim como quaisquer ajustes
com ple men ta res que, nos termos do inciso I do art.
49 da Constituição Fe deral, acarretem encargos ou
com pro mis sos gra vo sos ao pa tri mô nio na ci o nal.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O CENTRO DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA ASSENTAMENTOS
HUMANOS (HABITAT) SOBRE A OPERAÇÃO
NO BRASIL DO ESCRITÓRIO REGIONAL DO
HABITAT PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE
O Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil
e
O Centro das Nações Unidas para Assen tamen tos Hu ma nos(Ha bi tat),
Considerando que a Comissão de Assen tamen tos Hu ma nos, em seu dé ci mo-quinto pe río do de
sessões, realizado na Sede da CNUAH (Habitat),
em Na i ro bi, Quê nia, em maio de 1995, ado tou a Reso lu ção 15/7, a qual ins ta va o Di re tor Exe cu ti vo a ultimar providências com vistas ao estabelecimento
do Escritório Regional do CNUAH (Habitat) para a
re gião da Amé ri ca La ti na e do Ca ri be;
Consi de ran do que, no mes mo déci mo-quinto
pe río do de ses sões da Co mis são, a De le ga ção do
Bra sil apre sentou ofi ci al men te uma pro posta, me di an te o concur so da Mu ni ci pa li da de do Rio de Ja -
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neiro, para sediar o Escritório Regional do Habitat
para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be;
Considerando que o CNUAH (Habitat), tendo
exa mi na do to das as pro pos tas re ce bi das dos go vernos da região, anunciou oficialmente, por ocasião
do Ter ce i ro Co mi tê Pre pa ra tó rio para a II Con fe rência do Ha bi tat, re a li za da em Nova York, em fe ve re iro de 1996, que houvera chegado a uma decisão
em fa vor da pro pos ta do Go ver no do Bra sil para sedi ar o re fe ri do es cri tó rio no Rio de Ja ne i ro;
Conseqüentemente, o Governo da República
Federativa do Brasil (daqui por di ante denominado
“Governo”), e o Centro das Nações Unidas para
Assen ta men tos Hu ma nos (Ha bi tat) (da qui por di an te
denominado “Habitat”), acordam, pelo presente ins tru men to, o se guin te:
ARTIGO I
1. O Escritório Regional do Habitat para a
América La ti na e o Ca ri be será es ta be le ci do no Rio
de Janeiro, de acordo com os termos e condições
constantes da proposta apresentada pelo Prefeito
do Rio de Janeiro ao subsecretário Geral do
CNUAH (Habitat), data de 14 de agosto de 1995,
em que se dis cri mi na a con tri bu i ção fi nan ce i ra e em
espécie daquela Municipalidade, reiterada ainda no
Documento de Pro je to “BRA/96/014 – Estre i tan do a
Co o pe ra ção na Amé ri ca La ti na e no Ca ri be no Campo dos Assentamentos Humanos”, assinado por
oca sião da II Con fe rên cia do Ha bi tat, em 2 de ju nho
de 1996.
2. O Escritório será reconhecido como re presentante de uma organização das Nações Unidas,
e, por conseguinte, como parte integrante da Orga ni za ção das Na ções Uni das.
ARTIGO II
Imu ni da de de Pro ces so Le gal
1. O Governo reconhece a imunidade de
processo le gal do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat
para a América La tina e o Caribe, o qual encontrar-se-á sob a supervisão e administração do
CNUAH/Habitat-Nairobi, tal como estipulado no
pre sen te Acor do.
2. O Escritório Regional do Habitat para a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be será in vi o lá vel.
3. Sem prejuízo das disposições do Artigo
VII, o CNUAH/Habitat compromete-se a não permitir que o seu Escritório para a América Lati na
e o Ca ri be seja uti li za do como re fú gio por pes soas que, em ra zão de qual quer in fra ção co me ti da
contra a legislação do Brasil, estejam tentando
escapar da pri são, ou se jam re que ri das pelo Gover no, ou pro cu rem es qui var-se à no ti fi ca ção de
pro ces sos le ga is ou de man das ju di ci a is.
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ARTIGO III
Comunicações
1. O Escritório Regional do Habitat para a
América Latina e o Caribe gozará, para suas co municações ofi ci a is, de um tra ta men to não me nos
favorável que o tratamento concedido pelo Go verno a qual quer ou tro go ver no ou or ga ni za ção in ternacional, inclusive as missões diplomáticas es tran ge i ras no Bra sil. O Escri tó rio e os mem bros do
quadro do pessoal internacional serão incluídos
na Lis ta Di plo má ti ca.
2. O Escritório Regional do Habitat para a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be terá di re i to, para seus
fins ofi ci a is, a fa ci li da des de trans por te em condi ções idên ti cas às de que go zam as mis sões diplo má ti cas re si den tes.
3. Ne nhu ma cen su ra será apli ca da à cor respon dên cia ofi ci al e a ou tras co mu ni ca ções ofi cia is do es cri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Améri ca La ti na e o Ca ri be. Tal imu ni da de es ten de-se
a impressos, fotografias, diapositivos, filmes e
gravações so noras, sendo a presente relação
passível de ampliação. O CNUAH/Habitat terá o
di re i to de em pre gar có di gos e de ex pe dir e re ceber cor res pon dên cia por men sa ge i ro es pe ci al ou
em malas seladas, os quais terão os mesmos
pri vi lé gi os e imu ni da des que os cor re i os e ma las
diplomáticas. Nenhuma disposição do presen te
parágrafo será interpretada no sentido de im pedir a adoção de medidas apropriadas de segu rança a serem determinadas por acordo en tre o
Go ver no e o CNUAH/Ha bi tat.
ARTIGO IV
Bens do CNUAH/Ha bi tat e Impos tos
1. O CNUAH/Ha bi tat e seus bens, onde es ti verem lo ca li za dos e qual quer que seja o seu de po si tário, gozarão de imunidade de processo legal, salvo
na me di da em que, em qual quer caso de ter mi na do,
hou ver ex pres sa men te re nun ci a do à sua imu ni da de.
2. Os bens e o ativo do CNUAH/Ha bi tat, onde
es ti ve rem lo ca li za dos e qual quer que seja o seu depositário, ficarão isentos de busca, requisição, con fisco, expropriação e qualquer outra forma de in terferência, seja por ação executiva administrativa, ju di ci al ou le gis la ti va.
3. Os ar qui vos do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bitat para a América Latina e o Caribe e em ge ral todos os documentos a ele pertencentes ou por ele
guar da dos se rão in vi o lá ve is.
4. O CNUAH/Habitat, seu ativo, renda e outros
bens serão:
a) Isentos de todos os impos tos dire tos.
Fica entendido, todavia, que o CNUAH/Habi -
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tat não reclamará isenção de impostos, que,
de fato, são apenas tarifas de serviços públi cos;
b) Isentos de direitos al fandegários e
proibições e res trições de im portação com
respeito a ar ti gos im por ta dos ou exportados
pelo Escritório para seu uso ofi ci al. Fica entendido, todavia, que os artigos importados
de acor do com esta isen ção não se rão vendidos no território do Brasil, ex ceto que o
sejam nas condições ajustadas entre o Go ver no e o CNUAH/Ha bi tat;
c) Isentos de direitos, in cidências de
impostos, proibições e res trições de im portação e exportação com respeito as suas
publicações.
ARTIGO V
Fa ci li da des Fi nan ce i ras e Cam bi a is
1. Sem restrições de controle financeiro, re gula men tos ou mo ra tó ria de qual quer es pé cie:
a) O CNUAH/Habitat poderá adquirir,
de agências comerciais autorizadas, guar dar e fazer uso de moeda corrente e qual quer espécie; operar em contas com qual quer moeda; e ad quirir, através de ins ti tu ições autorizadas, guardar e fazer uso de
fun dos e pa péis ne go ciá ve is;
b) O CNUAH/Habitat poderá transferir
livremente seus fundos, papéis negociáveis
ou moeda corrente de qualquer país para o
Bra sil, do Bra sil para qual quer país, ou dentro do pró prio Bra sil.
2. O CNUAH/Ha bi tat le va rá na de vi da con ta no
exer cí cio dos seus di re i tos de acor do com o pre sente artigo, quaisquer representações feitas pelo Go verno, na medida em que julgar poder satisfazê-las
sem pre ju í zo de seus pró pri os in te res ses.
ARTIGO VI
Trân si to e Re si dên cia
1. As autoridades competentes do Governo
não im pe di rão o li vre trân si to de ou para o Escri tó rio
Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na e o Ca ribe, das se guin tes pes so as:
a) Funcionários do CNUAH/Habitat e
suas fa mí li as;
b) Pes so as, se não se tra tar de fun ci onários do Escritório Regional do Habitat
para a América Latina e o Caribe e seus
cônjuges, convidadas pelo mesmo em sua
qua li da de ofi ci al;
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c) Outras pessoas convidadas pelo
Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé rica La ti na e o Ca ri be em sua qua li da de ofi cial, encarregadas de missões temporárias
por governos e instituições associados às
ati vi da des do Escri tó rio.
2. O Diretor do Escritório Regional do Habitat
para a América Latina e o Caribe comunicará ao go ver no, com a de vi da an te ce dên cia, os no mes das pesso as men ci o na das no pa rá gra fo 1 do pre sen te ar ti go.
3. As pes so as às qua is se apli cam as dis po si ções
do pre sen te ar ti go não fi ca rão isen tas da obri ga ção de
apresentar provas atestando a sua inclusão nas ca tego ri as es pe ci fi ca das no pa rá gra fo 1, nem da apli ca ção
de qua ren te na e re gu la men tos sa ni tá ri os.
ARTIGO VII
Fun ci o ná ri os do CNUAH/Ha bi tat
1. O Governo con ce de rá aos mem bros se ni o res
do quadro do pessoal permanente do CNUAH/Ha bitat, reconhecidos como tais pelo Ministério das Re la ções Exte ri o res, e na me di da em que for com pa tível com as leis do Bra sil as imu ni da des e pri vi lé gi os
especificados no Artigo 105, parágrafo 2, da Carta
das Na ções Uni das.
2. Os funcionários mencionados no pa rágrafo precedente fi carão isentos do paga men to
de direitos alfandegários de importação, no que
se refere aos artigos importados pra uso oficial
ou pes so al.
3. Os mem bros do qua dro de pes so al in ternacional do CNUAH/Habitat gozarão, dentro do
território do Brasil, dos seguintes privilégios e
imunidades:
a) Imunidade de prisão ou detenção
pessoal e de apreensão de suas bagagens
pes so a is ou ofi ci a is, e, quan to a pa la vras fala das ou es cri tas e a to dos os atos por eles
executados em sua qualidade oficial, imu nida de a pro ces sos le ga is de qual quer na tu reza. Esta imu ni da de co ti nu a rá a lhes ser concedida mesmo depois que as pessoas in teressadas ti ve rem de i xa do de ser fun ci o ná rios do CNUAH/Ha bi tat.
b) Isenção de qualquer imposto direto,
quanto a vencimentos, remunerações e es tipên di os a eles pa gos pela Orga ni za ção das Nações Unidas, e quanto a rendas provenientes
de qualquer outro país; imunidade, extensiva a
seus côn ju ges e pa ren tes de pen den tes, de restri ções de imigração e de re gis tro de es tran ge iros;
c) Direito de manter, den tro ou fora do
Bra sil, pa péis ne go ciá ve is de qual quer país,
con tas em qual quer mo e da e bens mó ve is e
imóveis e, ao expirar o período de servi ço
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junto ao CNUAH/Habitat, de transferir li vremente as suas divisas para qualquer país,
nas mes mas mo e das e até os mes mos montantes por eles trazidos ao Brasil através de
ca na is au to ri za dos;
d) Gozarão, assim como seus côn juges e parentes de pen den tes, em épo cas de
cri ses in ter na ci o na is, de fa ci li da des de re patriação e de direitos de proteção por parte
das autoridades brasileiras idênticos aos
concedidos aos funcionários das missões
di plo má ti cas e or ga ni za ções in ter na ci o na is;
e) Direito de importar, com isenção de
direitos al fandegários e outras tarifas, de
proibições e restrições de importação, suas
mo bí li as e uten sí li os. Di re i to de im por tar um
ve í cu lo mo to ri za do (ou com prar um pro du zido no país, livre de impostos), por ocasião
de assumirem pela primeira vez as suas
funções no Brasil, renováveis este direito a
cada três anos me di an te a ven da do ve í cu lo
anteriormente im por ta do (ou me nos, se assim for estipulado pe las au to ri da des com petentes); para o veículo importado e a cada
ano para os ve í cu los pro du zi dos no país.
4. To dos os fun ci o ná ri os do Escri tó rio Re gi o nal
do Habitat serão munidos de um cartão de iden ti ficação, expedido pelo Mi nis té rio das Re la ções Exteriores atestando serem os mesmos funcionários do
CNUAH/Ha bi tat com di re i to a go zar dos pri vi lé gi os e
imu ni da des enu me ra dos no pre sen te Acor do.
5. Os privilégios e imunidades concedidos em
virtude do pre sen te Acor do são con fe ri dos no in te resse do CNUAH/Habitat, e não para benefício pessoal
dos próprios indíviduos. O Diretor-Executivo poderá
renunciar à imunidade de um fun ci o ná rio em to dos os
casos em que, a seu juízo, a imu ni da de im pe ça o an damento da Justiça, e em que possa ser dispensada
sem pre ju í zo para as fi na li da des do CNUAH/Ha bi tat.
6. O CNUAH/Habitat e seus fun cionários co labo ra rão sem pre com as au to ri da des com pe ten tes, a
fim de fa ci li tar a ad mi nis tra ção ade qua da da Jus ti ça,
assegurar a observância dos regulamentos policiais
e pre ve nir a ocor rên cia de qua is quer abu sos re la ci ona dos com os pri vi lé gi os e imu ni da des men ci o na dos
no pre sen te Acor do.
ARTIGO VIII
Pessoas não pertencentes ao quadro de
pessoal do CNUAH/Habitat
As pessoas, se não se tratar de fun ci o ná rios do CNUAH/Habitat, quando em missão do
CNUAH/Habitat, ou convidadas pelo CNUAH/Ha -

MARÇO 1999

bitat, em sua qualidade oficial, ao Escritório Re gi o nal para a Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, go za rão
dos privilégios e imunidades enumerados no
Artigo VII, pa rá gra fo 3, sal vo no que diz res pe i to
aos di re i tos men ci o na dos nos sub pa rá gra fos (c)
e (e) do re fe ri do pa rá gra fo.
ARTIGO IX
Salvo-Conduto
O Go ver no re co nhe ce rá e ace i ta rá como do cumen tos de vi a gem vá li dos, com va lor idên ti co ao de
passaporte, os salvo-condutos concedidos pela
Organização das Nações Unidas aos funcionários
do CNUAH/Ha bi tat.
ARTIGO X
Obri ga ções Admi nis tra ti vas e Fi nan ce i ras do
CNUAH/Ha bi tat e do Go ver no
1. O CNUAH/Ha bi tat pa ga rá o to tal ou par te
das se guin tes des pe sas, ne ces sá ri as à ma nu tenção do Escri tó rio Re gi o nal:
a) Ven ci men tos do Di re tor e do qua dro
de pes so al in ter na ci o nal do Escri tó rio, as sim
como do pessoal internacional pe ri o di camen te co mis si o na do no Escri tó rio.
b) Des pe sas re fe ren tes a ou tras es pécies de colaboração, tais como serviços de
con sul to ria, co mis sões ad hoc etc.
c) Contribuições para cobrir, sempre
que necessário, comissões de peritos de
curto prazo, destinadas a facilitar o estu do
de pro ble mas es pe cí fi cos da Amé ri ca La ti na
e do Caribe, dentro do programa de ati vi dades desenvolvido pelo Escritório nos países
da re gião.
d) Contribuições para cobrir, sempre
que necessário, em parte e/ou no todo, o
custo de determinados eventos, tais como
con fe rên ci as, se mi ná ri os e cur sos de tre i namento, cuja realização o Escritório possa
considerar relevante, de conformidade com
o seu man da to e o seu pro gra ma de ati vi dades.
2. Ao Governo não cabe qualquer obrigação
de contribuir financeiramente para a manutenção
do Escri tó rio; a con tri bu i ção fi nan ce i ra es ta be le ci da
na oferta da Municipalidade do Rio de Janeiro,
atra vés de car ta do Pre fe i to Cé sar Maia, da ta da de
14 de agos to de 1995, será con si de ra da como o único acor do fi nan ce i ro le gal men te vá li do en tre o Go verno e o CNUAH/Ha bi tat.
3. O CNUAH/Habitat submeterá ao Governo,
anualmente, um relatório das despesas incorridas
sobre as contribuições do Governo.
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4. O CNUAH/Habitat e o Governo com pro metem-se a re vi sar o or ça men to do Escri tó rio Re gi o nal
do Habitat bienalmente, ou a intervalos me nores,
con for me seja con ven ci o na do pe ri o di ca men te pelas
partes, com vis tas a ajus tar, se ne ces sá rio, as contri bu i ções para o mes mo.
5. O Diretor Exe cu ti vo e o Di re tor do Escri tó rio
Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na e o Ca ribe to ma rão to das as me di das ne ces sá ri as para prevenir a ocorrência de qualquer abu so no exercício
dos pri vi lé gi os ou imu ni da des con ce di dos em vir tu de
do presente Acordo, e, para esse efe i to, de ter mi narão as regras e regulamentos que julgarem ne cessá ri os e per ti nen tes aos fun ci o ná ri os do CNUAH/Habi tat e mem bros das mis sões do CNUAH/Ha bi tat.
6. Se o Go verno considerar que houve abuso
de um privilégio ou imunidade conferido pelo pre sente Acordo, o Diretor-Executivo e o Di retor do
Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na
e o Caribe farão consultas, a pedido do Governo,
com as autoridades competentes, para determinar
se ocorreu qualquer abuso semelhante. Se essas
consultas não conseguirem alcançar um resultado
sa tis fa tó rio para o Di re tor-xecutivo, para o Di re tor do
Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat para a Amé ri ca La ti na
e o Ca ri be e para o Go ver no, a ques tão de sa ber se
ocorreu abuso de pri vi lé gio ou imu ni da de será so lucionada de conformidade com o pro cesso de ter mina do no Arti go XII.
ARTIGO XI
Acor dos Su ple men ta res e So lu ção de Con tro vér sias
1. A Convenção sobre Privilégios e Imunidades
das Nações Unidas e o presente Acordo, na medida
em que disponham sobre o mesmo assunto, serão,
sem pre que pos sí vel, con si de ra dos com ple men ta res.
2. Toda divergência entre o Go verno e o
CNUAH/Habitat referente à interpretação ou à apli cação do presente Acordo ou de qualquer acordo
su ple men tar, e toda ques tão re la ci o na da ao Escri tório Regional do Habitat para a América Latina e o
Ca ri be, ou re fe ren te às re la ções en tre o CNUAH/Habitat e o Governo, serão solucionadas de con for midade com o processo determinado no Artigo VIII,
Seção 30, da Convenção sobre Privilégios e Imu nida des das Na ções Uni das.
ARTIGO XII
1. O Pre sen te Acor do en tra rá em vi gor ime di ata men te após a sua ra ti fi ca ção pelo Go ver no.
2. Consultas referentes a emendas ao
presente Acordo poderão ser feitas a pedido do
Governo ou do CNUAH/Habitat. Toda emenda será
adotada por mútuo consentimento.
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3. O presente Acordo será interpretado à luz de
sua finalidade precípua, a saber, habilitar o
CNUAH/Ha bi tat ao ple no e efi ci en te cum pri men to de
suas res pon sa bi li da des e à con se cu ção de seus objetivos.
4. Sempre que o presente Acordo estipular
obrigações às au toridades competentes do Go verno, a responsabilidade última pelo cumprimento das
mes mas ca be rá ao Go ver no.
5. O presente Acordo, assim como todo acordo
suplementar celebrado entre o Governo e o
CNUAH/Habitat dentro das finalidades de suas dis posições, de i xa rá de vi go rar seis me ses de po is que
uma das partes contratantes houver comunicado à
outra par te, por es cri to, a sua de ci são de res cin dir o
Acordo, salvo no que diz respeito às disposições
aplicáveis à cessão normal das atividades do
CNUAH/Habitat no Brasil e à venda de seus bens
no Bra sil.
Em testemunho do que, o Governo e o
CNUAH/Habitat assinaram o pre sente Acordo, em
dois exemplares, autênticos, nos idiomas português
e in glês, no dia 10 de mar ço de 1998.
Pelo Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Brasil, Luiz Felipe Lam pre ia, Ministro de Estado, das
Re la ções Exte ri o res.
Pelo Cen tro das Na ções Uni das para Assen tamentos Humanos (HABITAT), Roberto Ottolenghi,
Diretor.
MENSAGEM Nº 536, DE 1998
Senhores Membros do Congresso Naci o nal,
De conformidade com o disposto no artigo
49, inciso I, da Constituição Federal, submeto à ele vada consideração de Vossas Excelências, acom panha do de Expo si ção de Mo ti vos do Se nhor Mi nis tro de
Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo
sobre a Operação no Brasil do Escri tó rio Re gi o nal do
Habitat para a América Latina e o Caribe, celebrado
en tre o Go ver no da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil e o
Centro das Nações Unidas para Assentamentos Hu manos (HABITAT), em Brasília, em 10 de março de
1998.
Brasília, 5 de maio de 1998. – Fernando
Hen ri que Car do so.
EM Nº 149/DTS/ABC/DAI-MRE – PEMU PAIN BRAS
HABITAT
Bra sí lia, 30 de abril de 1998
Exce len tís si mo Se nhor Pre si den te da Re pública,
Elevo à consideração de Vossa Excelência o
anexo tex to do “Acor do en tre o Go ver no da Re pú bli ca
Federativa do Bra sil e o Cen tro das Na ções Uni das
para Assentamentos Humanos (Habitat) sobre a
Operação no Brasil do Escritório Regional do Ha bitat para a Amé ri ca La ti na e o Caribe”, ce le bra do em
10 de mar ço pas sa do, em Bra sí lia.
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2. O Acordo formaliza a instalação, no Rio de
Janeiro, do Escritório Regional do Habitat para a
América Lati na e o Ca ribe. A de cisão de se diar o
Escritório Re gi o nal no Rio de Ja ne i ro foi anun ci a da
pelas Nações Unidas em fevereiro de 1996, após
análise de diversas propostas de outros países da
região. Trata-se da primeira representação regional
das Nações Unidas, com jurisdição so bre toda a
Amé ri ca La ti na e o Ca ri be, ins ta la da no Bra sil.
3. A operação do Escritório Regional no Rio de
Janeiro permitirá a governos da região e ao Habitat
man te rem re la ci o na men to mais es tre i to, de for ma a intensificar os projetos de assistência técnica e in tercâmbio de experiências sobre o tema dos as sen tamentos humanos. O texto do Acor do dis põe so bre os
privilégios e imunidades do Escri tó rio e seu qua dro de
funcionários, sobre as obrigações ad mi nis tra ti vas e financeiras de cada parte, e ou tros aspectos relativos
ao fun ci o na men to do Escri tó rio Re gi o nal do Ha bi tat.
4. Com vistas ao encaminhamento da matéria
ao Congresso Nacional, submeto à apreciação de
Vossa Exce lên cia, em ane xo, mi nu ta de Men sa gem
ao Congresso Nacional e cópias autênticas do
Acordo.
Res pe i to sa men te, Luiz Fe li pe Lam pre ia, Mi nis tro de Esta do das Re la ções Exte ri o res.
(À Co mis são de Re la ções Exte ri o res e
De fe sa Na ci o nal.)
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – O
Expe di en te lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 158 DE 1999
Dispõe so bre a prioridade nos pro cedimentos a serem adotados pelo Mi nistério Público e por outros ór gãos, a
respeito das conclusões das comissões
par la men ta res de in qué ri to.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º As conclusões das comissões par la menta res de in qué ri to en ca mi nha das ao Mi nis té rio Pú bli co,
para que pro mo va a res pon sa bi li da de ci vil ou cri mi nal
dos infratores, ou a qualquer órgão, em diligência ou
para a ado ção de pro vi dên ci as, te rão pri o ri da de so bre
todos os atos judiciais e administrativos, exceto o
harbeas cor pus e o man da do de se gu ran ça.
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Parágrafo único. O retardamento injustificado
dos procedimentos previstos no caput implica a
responsabilidade de quem lhe der causa.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
As di men sões dos tra ba lhos de uma co mis são
parlamentar de inquérito espelham a própria Casa,
ou, tratando-se de comissão mista, refletem o pró prio Con gres so Na ci o nal.
A doutrina é unânime quanto ao fato de que o
exer cí cio da ati vi da de le gi fe ran te do Con gres so, ou de
qual quer uma das de suas Câ ma ras mal gra do as exce ções, pres su põe a re a li za ção de atos que se ca racte ri zam como pró pri os des se Po der. O mes mo se aplica às co mis sões par la men ta res de in qué ri to, por quanto os seus trabalhos não se limitam a re sul ta dos in ternos e, assim como as normas legais, re ves tem-se de
co a ti vi da de e pro je tam-se a am plo al can ce.
Desse modo, torna-se inaceitável que os ór gãos a que se destinam os resultados das co missões parlamentares de inquérito, aos quais, a partir
do seu recebimento, impedem instaurar inquérito
para apu rar res pon sa bi li da des, ou aten der a di li gências, venham a ne utralizar, por acúmulo de servi ço
ou de qualquer outra razão, os trabalhos realizados
por um dos po de res da Re pú bli ca.
Com este projeto, busca-se atacar a lentidão
com que os processos se arrastaram, lentidão que
é, se gun do a pro cu ra do ra-geral Ela Wi e ko de Cas tilho, a prin ci pal ca u sa do ra da im pu ni da de.
Na mesma medida, qualquer eventual inércia
ou o re tar da men to de ini ci a ti va dos ór gãos, aos quais incumbe a concretização de posturas de res ponsabilização civil ou criminal dos infratores, constitui
in to le rá vel afron ta aos pre ce i tos cons ti tu ci o na is.
Por conseguinte, objetiva-se contribuir para a
redução da impunidade, pois vislumbramos, com a
nossa proposta, a solução para que as conclusões
de Comissões Parlamentares de Inquérito não ve nham a su cum bir di an te da morosidade imposta pe los pro ce di men tos or di ná ri os.
Para concluir, sobreleva o interesse público
so bre os in te res ses par ti cu la res. Este é um prin cí pio
que confere absoluta preferência aos processos re lativos às matérias de que tratam as Comissões de
Inquérito, e tem que merecer a cogência expressa
em lei or di ná ria.
São estas as razões que suscito para
conclamar os ilustres Parlamentares à aprovação
desta proposição.
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Sala das Sessões, 22 de março de 1999. –
Senador Ramez Tebet.
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania – decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 159, DE 1999
Altera a Lei nº 9.294, de 15 de julho
de 1996, que “dis põe so bre as res tri ções
no uso e à pro pa gan da de pro du tos fu mígeros, be bidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, nos
ter mos do § 4º do ar ti go 220 da Cons ti tu ição Fe de ral”.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O ca put e o § 4º do art. 3º da Lei nº
9.294, de 15 de julho de 1996, passam a ter a se guin te re da ção:
“Art. 3º É proibido a propaganda de
pro du tos fu mí ge ros, por meio de rá dio, te levisão, cinema, jornais, revistas, impressos,
outdoors, cartazes e outras formas de pro paganda es tática, trajes e artigos es por tivos, artigos de camping, brinquedos, ca netas isqueiros, calendários, brindes e qua isquer ou tras mo da li da des de ma te ri al pro mocional, bem como o patrocínio de eventos
de qualquer natureza por parte de marcas
ou empresas produtoras desses pro dutos.
(NR)
..............................................................
§ 4º Os maços, carteiras, pacotes e
quaisquer outras em balagens de produtos
fumígeros, com as quais sejam esses pro du tos ha bi tu al men te comercializados di re tamente ao consumidor, conterão, inseridas
de forma legível e ostensivamente des ta cada, advertências escritas sobre os ma le fí cios do fumo, através das seguintes frases,
usadas seqüencialmente, de forma si mul tênea ou rotativa, nesta última hi pótese de vendo variar, no máximo, a cada cinco me ses, todas precedidas da afirmação “O Mi nis té rio da Sa ú de Adver te:”
– fumar causa doenças do coração e
der ra me ce le bral;
– fumar causa câncer do pulmão,
bron qui te crô ni ca e en fi se ma pul mo nar;
– fu mar du ran te a gra vi dez pre ju di ca o
bebê;
– quem fuma adoece mais de úlce ra
do es tô ma go;
– não fume na presença de crianças;
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– fumar provoca diversos males à
saúde." (NR)
Art. 2º O caput do art. 5º da Lei nº 9.294, de
15 de ju lho de 1996, pas sa a ter a se guin te re da ção:
“Art. 5º As chamadas e ca rac te ri zações de patrocínio dos produtos indicados
no art. 4º, para even tos alhe i os à pro gra mação normal ou rotineira das emissoras de
rádio e televisão, poderão ser feitas, em
qualquer horário, desde que identificada
ape nas com a mar ca ou slogan do pro du to,
sem re co men da ção de seu con su mo.” (NR)
Art. 3º Esta lei en tra em vi gor em cin co anos a
con tar da data de sua pu bli ca ção;
Art. 4º Re vo gam-se os §§ 1º, 2º, 3º e 5º do art.
3º, e o § 2º, do art. 5º, da Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996.
Justificação
Dados da Pesquisa Nacional sobre Saúde e
Nutrição, do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística, e do Instituto Nacional de Câncer, do
Ministério da Saúde, informam uma prevalência,
no início desta década, de 32,6% de tabaquismo
na po pu la ção adul ta bra si le i ra, o que cor res pon de
a cerca de 16,7 milhões de homens e 11,2 milhões
de mu lhe res.
Segundo dados do Ministério da Saúde, no pe río do de 1995 a 1997, o tra ta men to das do en ças ta baco-associadas custou ao Sistema Único de Saúde o
correspon den te a oi ten ta mi lhões de dó la res ao ano.
O consumo de substâncias psicoativas por
crianças e adolescentes brasileiros vem sendo
monitorado pelo Centro Bra sileiro de Infor mações sobre Drogas Psicotrópicas, de São Paulo
(CEBRID), me di an te a re a li za ção, des de 1987, de
levantamentos periódicos do uso indevido de
drogas por estudantes de primeiro e segundo
gra us e cri an ças e ado les cen tes de rua.
O último levantamento, realizado em 1997,
mostrou, en tre ou tras coisas, que, em nosso
País, a iniciação no uso de tabaco se dá muito
cedo (11,0% dos es tu dan tes pes qui sa dos ti nham
usado ta ba co an tes dos 12 anos de ida de) e que
6,2% de les o con su mi am ro ti ne i ra men te.
Estudos americanos recentes de monstram
que o po der de adi ção da ni co ti na está en tre os
mais elevados: entre 77 e 92% dos usuários de
ta ba co fi cam de pen den tes. Mais: a gran de ma i oria dos adultos ta ba quis tas – aci ma de 80%, em
todas as pesquisas – co meçaram a fumar na
adolescência.
Creio ser totalmente desnecessário alinhar
aqui os re sul ta dos da pes qui sa ci en tí fi ca que, des de
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o iní cio da dé ca da de 50, vem de mons tran do a asso ci a ção do ta ba quis mo com a ele va ção da mortalidade por doenças cardiocirculatórias, cân ceres e do en ças pul mo na res.
Tam bém são in ques ti o ná ve is os re sul ta dos
dos es tu dos que mos tram os de le té ri os e ar ra sadores efe i tos do ta ba quis mo da mãe so bre o desen vol vi men to do feto e da cri an ça.
Por fim, também não creio ser necessário
can sá-los com da dos que de mons tram que a polu i ção ta bá qui ca am bi en tal é res pon sá vel por um
número crescente de infecções respiratórias em
crianças pe quenas, fi lhas de pais que fumam, e
de problemas de saúde de várias naturezas em
pessoas obri ga das a con vi ver em am bi en tes polu í dos pela fu ma ça dos ci gar ros.
Vê-se, assim, que o consumo de tabaco
transcende a esfera privada, exigindo a in ter venção do Estado para reduzir sua prevalência e os
danos por ele causados a usuários, dependentes
e terceiros. Os elevados custos sociais em vidas
ce i fa das, em re cur sos pú bli cos ca na li za dos para a
assistência às doenças tabaco-associadas e em
perda de pro du ti vi da de, obri gam à in ter ven ção do
Esta do para pre ve nir ou adi ar a ini ci a ção, re du zir a
dependência e limitar os danos que decorrem do
con su mo des sa subs tân cia.
A prin cipal tática com vistas à redução da
demanda por produtos de tabaco consiste na
pro i bi ção da pro mo ção e da pu bli ci da de.
Não foi outra a intenção do constituinte de
1988 quando dispôs que “a propaganda comercial de tabaco, be bidas alcoólicas, agrotóxicos,
medicamentos e terapias estará su jeita a res trições le ga is”. Não é por ou tra ra zão que a gran de
maioria dos pa í ses de sen vol vi dos já pro i bi ram a
propaganda de tabaco em todas as suas formas
e, quando isso não foi possível, a restringiram
fortemente.
Os prin ci pa is ar gu men tos fi lo só fi cos con tra
a pro pa gan da de ta ba co e ál co ol es tão ba se a dos
nas suposições de que ela é eficaz para promover a iniciação e o uso entre crianças e ado lescentes e de que esses não dispõem de con dições para bem ava li ar e de fen der-se das men sagens en ga no sas da pu bli ci da de.
A po sição contrária, favorável à liberdade
de propaganda, ba seia-se em princípios muito
ca ros ao li be ra lis mo: o de que uma so ci e da de liberal normalmente deixa as pessoas tomarem
suas pró pri as de ci sões, por mais in sen sa tas que
sejam, providenciando para que sejam in for madas da na tu re za dos ris cos que es tão cor ren do e
para que, as que que i ram cor rer o ris co, pa guem
por suas de ci sões.
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Ain da as sim, boa par te des se gru po re co nhece que esse princípio não se aplica às crianças e
ado les cen tes, que nem têm con di ções de cor re tamente avaliar os riscos que estão correndo nem
bem podem ser responsabilizadas pelas con seqüên ci as de seus atos. Des sa for ma, mes mo en tre
os que defendem a liberdade para a propaganda,
poucos de fen dem a promoção de álcool e cigarros
di ri gi da a me no res.
Os argumentos de natureza técnica se ba seiam em estudos que buscam explicar os fatores que in flu en ci am a ini ci a ção e o uso de ci garros e álcool. Nos Estados Unidos, muitos estudos têm mostrado que os fatores-chave respon sáveis pelo uso de tabaco por jovens são a in fluência dos seus pa res (co le gas, tur ma) e da família. Ou tros, no en tan to re a li za dos pelo pró prio
governo americano, confirmaram “a influência
dominante da pu blicidade em persuadir ado lescen tes a fu mar”.
A indústria tabaqueira, en tretanto, não tem
tantas dúvidas: não apenas au mentou em mais
de 20% seus gastos totais com publicidade nos
Esta dos Uni dos en tre 1990 e 1994, como pas sou
a dirigir de 7,7%, em 1990, a 25,8%, em 1994,
desse montante, para a promoção de seus produtos entre cri an ças e ado les cen tes. A dis tri bu ição de itens pro mo ci o na is de ci gar ros tais como
camisetas, bonés, jaquetas, isqueiros, bo necos,
artigos de camping e esporte e si milares, re velou-se for ma efe ti va para pro mo ver o uso de ta ba co
en tre es co la res ame ri ca nos: os es tu dan tes que possuíam tais artigos corriam um risco 4,1 vezes mai or
de tor na rem-se ta ba quis tas que os que não os possuíam.
A pu bli ci da de do ta ba co, por si nal, foi a área em
que pela primeira vez se testaram – com êxito – os
novos princípios e métodos da teoria behaviorista de
Psi co lo gia, no pós-guerra, do que re sul tou o que hoje
se de no mi na marketing ou pu bli ci da de de ati tu de.
Segundo essa estratégia, a pu blicidade dei xa
de alardear as qualidades do produto ou os be ne fícios de seu consumo para passar a associar o seu
uso e sua marca com estilo de vida, com por ta mentos e valores subjetivos, culturalmente apreciados.
Assim, a publicidade do tabaco buscou, por muitos
anos, associar seu produto com sucesso pessoal,
pro fis si o nal, es por ti vo e se xu al, com glamour e com
inteligência.
Quando a pesquisa científica demonstrou ca balmente os malefícios do tabagismo e da poluição ta báquica ambiental e, mais tarde, com o crescimento das
restrições e da proibição à publicidade em vários pa íses a atividade promocional dos fabricantes de tabaco
vol tou-se, cada vez mais, para o re for ço da es tra té gia de
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pu bli ci da de de ati tu des, em es pe ci al para a pro mo ção
de eventos culturais e desportivos, como forma de
mudar sua imagem de matadora de gente para a de
promotora de valores culturais e, em decorrência,
agre gar à sua ima gem os va lo res po si ti vos da obra de
arte, do es por te e da mú si ca pa tro ci na dos.
Em nosso meio, atualmente, as multinacionais
ta ba que i ras que aqui ope ram di ri gem para essa estratégia cerca de 20% do total de suas verbas de
propaganda.
Segundo a le gis la ção bra si le i ra de re gu la menta ção do uso e da pro pa gan da de “pro du tos fu mí geros” em vi gor (Lei nº 9.294, de 15 de ju lho de 1996),
a propaganda é permitida, sofrendo restrições de
me i os e ho rá ri os. Cre io que é mu i to pou co fren te ao
im pac to sa ni tá rio do ta ba quis mo em nos sa so ci e dade, so bretudo diante da necessidade de prote ção
das nossas crianças e ado lescentes contra essa
dro ga tão da ni nha.
O presente projeto de lei pretende ser uma
contribuição para o equacionamento do problema
do ta ba quis mo em nos so meio, suas con se qüên ci as
e ele va dos cus tos so ci a is.
Com pre en do que o uso de ta ba co está pro fundamente arraigado em nossa cultura. Entendo, tam bém que o uso de qualquer substâncias psicotrópicas
é conduta que, situando-se na esfera individual, não
atin ge a ter ce i ros, as sim se in se rin do no cam po da inti mi da de e da vida pri va da, em cujo âm bi to é ve da do
ao Esta do – e, por tan to, ao Di re i to – pe ne trar.
O uso de ta ba co, no en tan to, tem ca rac te rís ti cas
que – como es pe ro ter po di do de mons trar – o tor nam
um pou co di fe ren ci a do do uso das ou tras dro gas: seu
uso tem repercussões que vão além da esfera in di vidu al, atin ge ter ce i ros e oca si o na cus tos so ci a is con sideráveis, ra zão pela qual, fica, a meu ver, au to ri za da
a in ter ven ção es ta tal so bre essa con du ta.
Não se trata aqui de intervir sobre condutas
pri va das nem de cri mi na li zá-las, o que – como sa bemos pela experiência história – traria mais pro blemas que so lu ções. Tra ta-se de li mi tar o dano ca u sado pelo uso indevido de tais substâncias e, em es pecial de proteger as crianças e os adolescentes
dos estímulos e das facilidades que nossa cultu ra
ofe re ce para o con su mo de ta ba co.
Um prazo de cinco anos é oferecido para que
as or ga ni za ções e em pre sas que de pen dem dos recursos da publicidade dessas dro gas – como as
agências de publicidade e os meios de co mu ni cação social – adaptarem-se à nova realidade pela
adoção de práticas mais éticas. É também tempo
suficiente para que a sociedade bra sileira busque
ou tras fon tes não com pro me ti das com a do en ça e a
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morte para o patrocínio das nossas artes e es portes.
É nes se sen ti do que pro po nho à con si de ra ção e
ao apri mo ra men to dos no bres co le gas esta ini ci a ti va.
Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. – Sena do ra Ma ri na Sil va.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.294, DE 15 DE JULHO DE 1996
Dispõe so bre as res tri ções ao uso e
à pro pa gan da de pro du tos fu mí ge ros, bebi das al coó li cas, me di ca men tos, te ra pi as
e defensivos agrícolas, nos termos do §
4º do art. 220 da Cons ti tu i ção Fe de ral.
....................................................................................
Art. 3º A propaganda comercial dos produ tos referidos no artigo anterior so mente será
permitida nas emissoras de rá dio e te le vi são no
horário com pre en di do en tre as vin te e uma e as
seis ho ras.
§ 1º A propaganda co mercial dos produtos
referidos neste artigo de verá ajustar-se aos se guin tes prin cí pi os:
I – não su ge rir o con su mo exa ge ra do ou irres pon sá vel, nem a in du ção ao bem-estar ou saúde, ou fazer associação a celebrações cívicas
ou re li gi o sas;
II – não induzir as pessoas ao consumo,
atri bu in do aos pro du tos pro pri e da des cal man tes
ou estimulantes, que reduzam a fadiga ou a tensão, ou qual quer efe i to si mi lar;
III – não as so ci ar idéi as ou ima gens de ma ior êxito na sexualidade das pessoas insinuando
o aumento de virilidade ou feminilidade de pes so as fu man tes;
IV – não associar o uso do pro du to à pra tica de es por tes olím pi cos, nem su ge rir ou in du zir
seu consumo em locais ou situações pe rigosas
ou ile ga is;
V – não em pre gar im pe ra ti vos que in du zam
di re ta men te ao con su mo;
VI – não in clu ir, na ra di o di fu são de sons ou
de sons e imagens, a participação de crian ças
ou ado les cen tes, nem a eles di ri gir-se.
§ 2º A propaganda conterá, nos meios de
comunicação e em função de suas ca rac te rís ticas, ad ver tên cia es cri ta e/ou fa la da so bre os malefícios do fumo, através das seguintes frases,
usadas seqüencialmente, de forma simultânea
ou rotativa, nesta ultima hi pó te se, de ven do va riar no máximo a cada cinco me ses, todas pre cedidas da afirmação “O Ministério da Saú de
Adverte”:
I – fumar pode causar doenças do coração
e derrame cerebral;
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II – fumar pode causar câncer do pulmão,
bronquite crônica e enfisema pulmonar;
III – fumar durante a gravidez pode
prejudicar o bebê;
IV – quem fuma adoece mais de úlcera do
estômago;
V – evi te fu mar na pre sen ça de cri an ças;
VI – fu mar pro vo ca di ver sos ma les à sua sa úde.
§ 3º As em ba la gens, ex ce to se des ti na das à
exportação, os pôsteres, pa inéis ou cartazes,
jornais e revistas que façam difusão ou pro pagan da dos pro du tos re fe ri dos no art. 2º con te rão
a ad ver tên cia men ci o na da no pa rá gra fo an te ri or.
§ 4º Nas embalagens, as cláusulas de ad vertência a que se refere o § 2º deste artigo se rão seqüencialmente usadas, de forma si mul tânea ou rotativa, nesta última hipótese de vendo
va ri ar no má xi mo a cada cin co me ses, in se ri das,
de forma legível e ostensivamente destacada,
em uma das la te ra is dos ma ços, car te i ras ou pacotes que sejam ha bitualmente co mercializados
di re ta men te ao con su mi dor.
Art. 5º As chamadas e caracterizações de
patrocínio dos produtos indicados nos arts. 2º e
4º, para eventos alheios à programação normal
ou rotineira das emissoras de rádio e televisão,
poderão ser feitas em qualquer horário, desde
que iden ti fi ca das ape nas com a mar ca ou slo gan
do pro du to, sem re co men da ção do seu con su mo.
§ 1º As restrições deste artigo aplicam-se à
pro pa gan da es tá ti ca exis ten te em es tá di os, ve í cu los
de com pe ti ção e lo ca is si mi la res.
§ 2º Nas condições do caput, as chamadas e
caracterizações de patrocínio dos produtos estarão
li be ra dos da exi gên cia do § 2º do art. 3º des ta lei.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Co missões com pe ten tes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Decre to Le gis la ti vo nº 37, de 1999, lido anteriormente,
vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Na ci o nal, onde, nos ter mos do art. 376, III, do Re gimento Inter no, terá o pra zo de cin co dias úte is para
recebimento de emendas, findo o qual a referida
Comissão terá quinze dias úteis, prorrogáveis por
igual pe río do, para opi nar so bre a pro po si ção.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pre sidência lembra às Srªs. e Srs. Senadores que o
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tempo destinado aos oradores da Hora do Expe diente da sessão deliberativa ordinária de amanhã
será dedicado a ho menagear os 90 anos de Dom
Hélder Câ mara, Arcebispo de Olinda, Pernambuco,
nos ter mos do Re que ri men to nº 89, de 1999.
Lembra, ainda, que continuam abertas as ins cri ções para a re fe ri da ho me na gem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pre si dên cia re ce beu a Men sa gem nº 93, de 1999
(nº 363/99, na ori gem), de 18 do cor ren te, pela qual
o Presidente da República, nos termos do art. 52,
inciso V, da Constituição Federal, so li ci ta seja au torizada a contratação de operação de crédito ex terno, no valor equivalente a até vinte e cinco milhões
de dólares norte-americanos, de principal, entre a
República Fe de ra ti va do Brasil e o Banco Inte ra meri ca no de De sen vol vi men to – BID, des ti na da a fi nanciar parcialmente o Programa Interlegis – Rede de
Inte gra ção e Par ti ci pa ção Le gis la ti va.
A ma téria vai às Comissões Diretora e de
Assun tos Eco nô mi cos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela Liderança, para
uma co mu ni ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a pa la vra, pela Li de ran ça, ao no bre Se na dor Ramez Tebet, por cinco minutos, para uma co mu ni cação ur gen te de in te res se par ti dá rio, na for ma do Regimento.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Como Líder. Para uma comunicação urgente. Sem revisão
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
o Bra sil, on tem à no i te, es te ve no ápi ce de sua consagração no mundo artístico in ternacional ao viver
um mo men to má gi co de ver da de i ra tré gua em meio
ao fes ti val de no tí ci as ru ins que toma con ta do País.
Mes mo sem ga nhar ne nhum Oscar, o fil me bra si le iro Central do Brasil, seu diretor Walter Salles Jr. e
sua principal estrela Fernanda Montenegro já estão
consagrados pelo povo brasileiro, sendo hoje mais
do que ven ce do res.
É o quarto filme brasileiro a disputar o prêmio
na ca te go ria de me lhor fil me es tran ge i ro. Os três prime i ros fo ram: O pa ga dor de pro mes sas, O qua tri lho,
O que é isso, companheiro? O fil me Central do Bra sil foi in clu si ve apon ta do como o se gun do fa vo ri to e
con se guiu em pla car Fer nan da Mon te ne gro, a nos sa
velha senhora de Ipanema, a primeira la tino-americana a disputar o Oscar na ca tegoria de
me lhor atriz.
Foi, sem dúvida, a mais espetacular par ti ci pação brasileira na grande festa do cinema mundial.
Com efeito, Fernanda Montenegro emocionou o
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mun do vivendo a professora Dora no filme do diretor
Walter Sal les Jr., que co lo cou o ci ne ma bra si le i ro em
destaque no plano internacional. A própria atriz afir mou já ter ga nho to dos os prê mi os pos sí ve is com o filme Central do Bra sil. Importante é registrar que,
com toda a celebração em torno de si, não mudou
em nada a alma da ma i or atriz bra si le i ra, que con tinua ge ne ro sa, fe liz, tra ba lhan do como uma ope rá ria
e afir man do, cada vez mais, a sua bra si li da de. Nossa cara no Oscar tem a dig ni da de e a in te li gên cia de
Fernanda e seus 50 anos – toda a sua vida – de dicados à arte de representar. O que fica depois que
os refletores se apa gam, que a fes ta aca ba, é a extraordinária capacidade de Fernanda Montenegro
de sonhar e fazer outros sonharem, mesmo com o
Brasil amar gan do uma cri se, com o te a tro e o ci nema cada vez mais di fí ce is de ser pro du zi dos. Ape sar
de tudo isso, con ti nua Fer nan da com o seu so nho, a
nos mos trar que a vida é ma ra vi lho sa e vale a pena
ser vi vi da. Esse fil me é um dos ma i o res fe nô me nos
da história do cinema bra sileiro. É o terceiro lon ga-metragem de Walter Salles Jr., que começara a
car re i ra com o de sas tra do A Gran de Arte (fa la do em
inglês), ganhou dois prêmios em Berlim, melhor fil me e melhor atriz, Fernanda Montenegro. Se guiu
carreira de sucesso em muitos outros festivais e,
gra ças à Sony Classics, teve dis tri bu i ção pla ne tá ria.
Na Fran ça, já foi vis to por mais de 500 mil es pec tadores. Nos EUA, por mais de 800 mil. Mas suces so
mes mo o fil me faz no Bra sil. Qu an do de seu lan çamento, foi visto por quase 1,5 milhão de es pec ta dores. Relançado, mesmo depois de já estar há meses
nas locadoras, sempre nas listas de mais alugados, já
atingiu per to de 350 mil es pec ta do res, ou seja, vai bater o campeão de bilheteria, o cômico Renato Aragão.
Para um fil me de arte e te má ti ca so ci al, sem glamour,
vale repetir: trata-se de um fenômeno. O fil me mostra o processo de encontro – e redenção – de uma
mulher maltratada pela vida, interpretada por Fer nanda Mon te ne gro, com um me ni no ór fão de mãe, Vi ni cius de Oli ve i ra, que bus ca o pai des co nhe ci do.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, en ca minhei requerimento com base no art. 222 do nosso
Re gi men to que as sim se ex pres sa:
“Art. 222. O requerimento de voto de
aplauso, regozijo, louvor, solidariedade,
congratulações ou semelhante só será ad mi ti do quan do diga res pe i to a ato pú bli co ou
acontecimento de alta significação nacional
ou in ter na ci o nal.”
Enten do que não há re que ri men to que mais se
enquadre no preceito do art. 222 do nosso Re gimento Interno do que esse. O filme mostrou ao
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mundo do que o Brasil é capaz, mostrou o talento
dos bra si le i ros, quan to valem os artistas brasileiros,
a alma do povo brasileiro e o drama social que vive
o nos so País. Por isto, te nho cer te za de que na hora
da votação do requerimento, sem dúvida alguma,
me re ce rá a apro va ção unâ ni me des ta Casa.
Pedi a pa la vra, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se nadores, pela Liderança, porque entendi que não po deríamos começar a sessão sem render nossos apla usos e ho me na gens ao fil me e a seus in tér pre tes.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, re que ri men to que será lido pelo Sr. 1º Se cretá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 95, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro, nos ter mos do art. 222 do Re gi mento Intermo do Senado Fe deral, seja con sig na do um
Voto de Con gra tu la ções pela performance dos ar tistas brasileiros, notadamente a Fernanda Mon te negro e a Walter Sales Jú nior, por terem elevado o
nome do Brasil perante o mundo, por ocasião do
maior prê mio do ci ne ma mun di al O Oscar dis pu tando com o fil me Cen tral do Bra sil.
Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. – Sena dor Ra mez Te bet.
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – De conformidade com o art. 222, § 1º, do Regimento Inter no, o re que ri men to será des pa cha do à Co mis são de
Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Pas sa-se à lis ta de ora do res.
Tem a pa la vra o Sr. Se na dor Pa u lo Sou to, por
20 mi nu tos.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, eu gos ta ria, inici al men te, de fa zer um pe di do de apo io e mes mo de
condescendência dos meus colegas Senadores
para quem, pela primeira vez, participa de uma
Casa Le gis la ti va.
A mim, tenham certeza todos, jamais faltará a
humildade de aconselhar-me com todos aqueles
que es te jam dis pos tos a um diá lo go cons tru ti vo, ainda que protagonizado por personalidades com di vergências marcantes no diagnóstico e nas so luções dos nos sos gran des proble mas. Afi nal, o que enriquece esta Casa Legislativa é a existência da plu ra li-
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dade de pensamentos, cujo entrechoque, civilizado
e res pe i to so, mas nem por isso apá ti co e de sa ni mado, tem, certamente, o poder de encontrar os ca minhos de se ja dos pela so ci e da de que re pre sen ta mos.
Te nho cer te za de que vou en con trar, en tre tantos Se na do res que dig ni fi cam o seu man da to e que
têm dado ao Bra sil exem plos ad mi rá ve is de es pí ri to
pú bli co, a ins pi ra ção e a de ter mi na ção de que pre ciso, para ser dig no dos ba i a nos que me ele ge ram.
Esca lei como tema des te pro nun ci a men to uma
das inúmeras questões que envolvem a região nor destina, que tem sido objeto de tantos po si ci o namen tos do Se na do.
Srs. Senadores, as conseqüências sociais de
mais uma seca no Nordeste do Brasil, dessa última
vez – a do ano pas sa do – pre vis ta com mu i ta an te cedência, renovaram, no início de seus efeitos, com a
mes ma in ten si da de, os es tig mas e os pre con ce i tos de
sempre com re la ção à re gião e às suas li de ran ças.
Lembro-me bem de que, no ano passado, no
início daquela seca, ao assistir na televisão a uma
en tre vis ta com dois lú ci dos Par la men ta res, li ga dos a
partidos oposicionistas, fiquei estarrecido com a
simplificação do problema. “Tudo se deve” – diziam
eles –"aos desvios e à má aplicação dos abun dantes recursos canalizados para a re gião, des vi os esses resultantes, naturalmente, da má qualidade de
suas eli tes, prin ci pal men te as po lí ti cas."
Claro que não são minhas essas palavras.
Estou re pro du zin do o que ouvi no iní cio do ano passa do, quan do a seca co me ça va.
Portanto, aceita-se de forma, eu diria, quase
leviana que muitos recursos teriam ido para o Nor des te e que a sua má apli ca ção é a gran de res ponsá vel pe los pro ble mas re gi o na is.
Essa visão, que felizmente o me lhor co nhe cimento da situação atual está mudando desde o iní cio da úl ti ma seca, aca ba va con quis tan do a opi nião
pública e criando mais resistência para que de cisões po lí ti cas e eco nô mi cas fos sem to ma das em favor da re gião.
Ninguém ignora que, no passado, hou ve pro blemas na aplicação dos recursos destinados à região.
Nada tão di fe ren te do que cos tu ma va ocor rer em todo
o Brasil e não apenas no Nordeste. Mas isso não
pode es con der a ver da de in con tes tá vel: a fal ta de planejamento de longo prazo e de investimentos pro porci o na is à mag ni tu de do pro ble ma são os grandes respon sá ve is pela per sis tên cia da si tu a ção.
A falta de con ti nu i da de é tal vez a prin ci pal carac te rís ti ca em pra ti ca men te to dos os pro je tos des tinados a re solver a questão do abastecimento de
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água no Nor des te. Admi nis tra ções es ta du a is têm fei to um gran de es for ço para cri ar con di ções de con vívio com a seca. Assim, se de pen des se ba si ca men te
da qualidade dos dirigentes, o quadro não deveria
ser esse.
Confirma-se, por tan to, a con clu são in dis cu tí vel
de que o Nor des te não tem tido, ao lon go dos anos
e com a continuidade desejável, os investimentos
necessários para reverter a situação, o que, aliás,
qualquer análise criteriosa dos recursos aplicados
na re gião mos tra rá cla ra men te.
O problema que o País tem nas mãos não é
pe que no e pre ci sa ser en fren ta do. Afi nal, tra ta-se de
uma área de mais de 1,5 mi lhão de qui lô me tros quadrados, onde moram mais de 30 mi lhões de pes soas e na qual existe uma evidente deficiência de re cursos naturais e uma pobreza estrutural que já
dura mu i tos anos. Nada, en tre tan to, que in ves ti mentos bem dirigidos, que criem oportunidades para o
de sen vol vi men to re gi o nal, não pos sam re sol ver.
Des de a cam pa nha de 1994, te nho fa la do com
insistência sobre a necessidade de um Plano De cenal, com ênfase para re cur sos hí dri cos e para mo dernização da agropecuária. Um programa desse tipo,
aprovado pelo Congresso Nacional, garantiria re cursos estáveis, evitando a descontinuidade e as mu danças das ações do Governo Fe deral, que ficaria
con for tá vel para so li ci tar a par ti ci pa ção dos Esta dos.
Quando estive na Sudene, verifiquei que ao
longo dos trinta anos – agora mais anos – de exis tência daquele órgão, o Finor, responsável pelo fi nanciamento de projetos industriais, agrícolas e ou tros, foi o único que teve continuidade no período. E,
ape sar das mu i tas crí ti cas que têm sido fe i tas, foi responsável por uma verdadeira transformação, que fa voreceu o desenvolvimento industrial do Nordeste.
Quase uma dezena de projetos voltados para os re cur sos hí dri cos, pra ti ca mente com os mes mos ob je tivos, ha vi am sido ini ci a dos, in ter rom pi dos e subs ti tu ídos por outros basicamente idênticos, confirmando
a tra di ção de des con ti nu i da de e de pou ca efi cá cia.
Investimentos contínuos e bem estruturados
resolverão a ques tão nor des ti na. Na Ba hia, os in ves timentos que o Estado vem fazendo continuamente,
desde 1991, apenas para falar na fase mais recente,
já per mi ti ram que a seca atu al pu des se ser en fren ta da
com menos sacrifícios – com sacrifícios, é verdade,
mas com me nos sa cri fí ci os – para a po pu la ção, prin cipalmente no que se refere às disponibilidades de
água, o que não significa que não falte ainda muito a
fa zer.
É evidente, entretanto que recursos estaduais
serão insuficientes para o enfrentamento do pro ble-
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ma. O Esta do da Ba hia, en tre 1991 e 1997, in ves tiu
com re cur sos pró pri os qua se R$1 bi lhão ape nas em
sistemas de abastecimento de água na região do
se mi-árido, um ní vel de in ver sões que di fi cil men te o
Esta do po de rá sus ten tar nos pró xi mos anos.
O Esta do tem sido im pe li do a fa zer in ves ti mentos com recursos pró prios ou de financiamentos
para a construção de barragens de porte mé dio e
pro je tos de ir ri ga ção as so ci a dos.
Já foram investidos, por exemplo, com re cursos do Esta do, nos úl ti mos três anos, R$50 mi lhões
na cons tru ção de im por tan tes bar ra gens e seus respectivos perímetros de irrigação: na bacia do Rio
Itapicuru; na bacia do Rio Jacuípe e em tantas ou tras. Na bacia do Rio Paraguaçu, o Estado tem
construído, com seus pró xi mos re cur sos, barragens
para pro je tos de ir ri ga ção e abas te ci men to de água.
Somente com essas intervenções, garantiu-se
mais de 15 mil hectares para ir ri ga ção, acu mu lan do
um volume superior a 200 milhões de metros cú bicos de água que asseguram o abastecimento a um
número con si de rá vel de habitantes da nossa região
do semi-árido, proporcionando trabalho e renda,
seja pela agricultura, piscicultura e pe cuá ria nos perí me tros ir ri ga dos, seja pela co mer ci a li za ção e dis tribu i ção da pro du ção re sul tan te.
Nos úl ti mos qua tro anos, cer ca de 700 pe quenas aguadas foram disseminadas em toda a região
do semi-árido pelo Programa Produzir, e elas ti veram um pa pel ex cep ci o nal ao di mi nu ir os efe i tos negativos da seca atual, facilitando o abastecimento
hu ma no e ani mal.
Nos úl ti mos oito anos, mais de 5.000 sis te mas
sim pli fi ca dos de abas te ci men to de água fo ram constru í dos na zona ru ral, so bre tu do a par tir de po ços tubu la res; e mais de 100 des sa li ni za do res fo ram construídos nos últimos três anos, para aproveitamento
de po ços com água sa li ni za da.
Cal cu la-se que, en tre 1995 e 1997, as trans ferências federais provenientes de recursos or ça mentá ri os para a Bahia chegaram a apenas R$50 mi lhões, não estando computados os recursos in ves tidos diretamente por órgãos federais, como o
DNOCS e a Codevasf, calculados em apro xi ma damen te mais R$50 mi lhões.
Para se ter uma idéia da fragilidade dos pro gramas de re cur sos hí dri cos para o Nor des te, bas ta
se re ve lar que o seu prin ci pal pro gra ma, o Proá gua,
prevê du ran te cin co anos um in ves ti men to glo bal de
US$300 mi lhões para nove Esta dos nor des ti nos.
Devo ressaltar, en tre tan to, a fa vor do Go ver no
Fe de ral, que, após dois anos ini ci a is de for te per ple-

450

xidade, teve o mérito, em 1997 e 1998, de retomar
um grande número de obras paralisadas, que se
constituíram em resquício in suportável de falta de
pla ne ja men to na apli ca ção de re cur sos pú bli cos.
Ainda assim, algumas obras sofreram atrasos
de um a dois anos, mu i tas ve zes pela fal ta de re cursos inexpressivos, atestando um certo des com promisso no enfrentamento de problemas burocráticos
e or ça men tá ri os.
Uma questão que o Governo Federal preci sa
resolver é o chamado “Novo Modelo de Irrigação”,
cuja decisão se arrasta há quatro anos entre os di versos órgãos governamentais envolvidos, pa ra lisan do qua se que com ple ta men te os flu xos de re cursos de organismos internacionais de crédito. Nin guém dis cu te a ne ces si da de de re for mu lar os mo delos inicialmente praticados pela Codevasf, mas não
é possível que essa mudança seja a des cul pa para
que novas iniciativas no setor sejam in devidamente
postergadas.
Por mais privatista que eu seja, quero deixar
claro que a participação de re cur sos pú bli cos na in fra-estrutura dos pro je tos de ir ri ga ção no Nor des te é
indispensável, e ela não pode deixar-se envolver
por preconceitos me ramente ideológicos que que rem restringi-la ape nas a projetos que contemplem
ape nas pe que nas pro pri e da des, a car go de co lo nos.
Os gran des pro je tos de ir ri ga ção são es sen ci ais para a formação de núcleos de desenvolvimento
no se mi-árido e, se eles só se tor nam atra ti vos com
in ves ti men tos pú bli cos para a vi a bi li za ção de sua infra-estrutura, não há por que não re a li zar es ses in vestimentos, ainda que se considere o seu retorno por
meio do pagamento de tarifas para a área utilizada.
Investimentos semelhantes sempre foram feitos para
o se tor in dus tri al, e não se en ten dem as re sis tên ci as
para um mo de lo se me lhan te para o se tor da agri cultu ra ir ri ga da que, aliás, con ci lie tec no lo gia avan ça da
com in ten si va uti li za ção de mão-de-obra.
O Sr. Djalma Bes sa (PFL – BA) – V. Exª me
con ce de um apar te?
O Sr. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Ouço V.
Exª com pra zer.
O Sr. Djalma Bes sa (PFL – BA) – Nobre Se nador Pa ulo Souto, V. Exª faz hoje sua estréia. Há
de se di zer que, an te ri or men te, ocu pou a tri bu na do
Plenário das Comissões, abordando temas que es tavam em tramitação. Hoje V. Exª escolheu o seu
tema, e embora trate de um problema regional, não
há dú vi da ne nhu ma de que se tra ta de uma si tu a ção
na ci o nal, uma vez que a re per cus são do que acon tece na Região Nordeste alcança todo o País. V. Exª
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disse aqui que é a primeira vez que parte para o
mandato legislativo. Conheço-o há muito tempo e
sei que exerceu funções executivas, como se cre tário, depois da Sudene. Desejo que V. Exª atue no
Senado como atuou em funções executivas, com
muita competência, eficiência e dignidade. Não foi
por acaso que se elegeu Governador da Bahia, foi
escolhido pelo seu trabalho an te ri or, pelo seu cur rículo. Pos sui au to ri da de, e muita, para abordar esse
assunto. A Ba hia, não há dúvida, depois do Go verno do Se na dor Anto nio Car los Ma ga lhães, pas sou a
aplicar racionalmente recursos na área do semi-árido e a adotar providências. V. Exª realmente
foi mu i to fe liz e fez mu i to, não há dú vi da, mas ain da
há muito a fazer. Saúdo-o por essa escolha que
toca muito de perto a nós, nordestinos. V. Exª faz
sentir a necessidade de um plano decenal, de um
pla no que não seja mí ni mo e tam pou co tem po rá rio.
Há de se ado ta rem pro vi dên ci as. O Nor des te já possui estudos, inclusive aqui no Senado. São muitos
planos, mu itos projetos, basta racionalizar tudo e
partir para pro vi dên ci as inin ter rup tas, para pro vi dênci as de gran de al can ce por que água é o es sen ci al e
não há fal ta dela na Re gião Nor des te. O es sen ci al é
aproveitar essa água e dar-lhe o destino adequado,
para que o se mi-árido nor des ti no me lho re pro por ci onan do à po pu la ção do lo cal uma con vi vên cia ra zoável com a seca. Pa ra béns a V. Exª.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mui to
obri ga do, Se na dor Djal ma Bes sa. Seu apar te é va lioso por que como parlamentar há longo tem po V.
Exª conhece muito bem todos os problemas que
vive o nos so Esta do e toda a Re gião Nor des te.
Estou convencido de que precisamos en contrar – e aqui não tenho nenhuma pre tensão, mas
sim es pe ro ter a so li da ri e da de e a com pre en são dos
colegas senadores, não apenas dos nordestinos,
mas de todos os senadores que compõem esta
Casa – um meio que pos si bi li te que te nha mos es ses
recursos de uma forma mais duradoura, por isso
falo em plano decenal, para que não haja in ter rupções.
O ex-governador Geraldo Melo, Senador que
nos dá a hon ra de pre si dir esta ses são, sabe o que
isso significa. Trata-se de projetos que a cada vez
mu dam de nome, que co me çam e são in ter rom pi dos
e não há continuidade. Não é preciso mais fazer
pla nos, por que cada Esta do sabe exa ta men te o que
quer, o que precisa, bastaria apenas que ti vés semos um programa de longo prazo. Falo decenal
para que es ses re cur sos pu des sem vir e para que o
Governo Fe deral pudesse também exigir recursos
dos Estados, para que os Esta dos tam bém pos sam

MARÇO 1999

participar desses recursos e para que façamos um
programa no qual tenho certeza de que teríamos
êxito.
O Sr. Ca sil do Mal da ner (PMDB – SC) – V. Exª
me con ce de um apar te?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Conce do
o apar te a V. Exª.
O Sr. Casildo Mal da ner (PMDB – SC) – Se nador Paulo Souto, a des continuidade na execu ção
de pro je tos des sa na tu re za é o ob je ti vo da pre sen ça
de V. Exª na tribuna na tarde de hoje. Em função
disso, em fins de 1995, por proposição do Senador
Car los Wil son, cons ti tu iu-se uma co mis são es pe ci al
nesta Casa para se analisarem as obras federais
ina ca ba das pelo Bra sil afo ra. Tive a hon ra de se creta ri ar essa co mis são, per cor re mos o Bra sil in te i ro do
Oiapoque ao Chuí e de leste a oeste. Em todos os
quadrantes, encontramos obras federais ina ca badas. Cer ca de mais 1200 ini ci a das há de ze nas e deze nas de anos e pa ra li sa das. Inclu si ve, quan do chegamos à Bahia, juntamos com V. Exª, o então Go vernador, constatamos na troca de idéias que a
ques tão que V. Exª abor da na tar de de hoje re fe rente à seca no Nordeste – e até nós do Sul já sen timos, às vezes, esse pro ble ma – é con se qüên cia da
descontinuidade na exe cu ção de pro je tos des sa ordem. Quando V. Exª levanta a questão de se dar
continuidade aos projetos, não interessando o Go verno que venha a assumir, isso é imprescindível.
Precisamos mudar essa cultura no Brasil. Não in teres sa se a su ces são se dá na es fe ra mu ni ci pal, estadual ou fe de ral; tem de ha ver con ti nu i da de. Pre cisamos fazer com que essa cultura se altere. Tudo
precisa ter começo, meio e fim. Aprendemos nos
ban cos es co la res que até para se fa zer uma sim ples
redação é preciso que haja começo, meio e fim.
Assim também deve ocorrer com projetos fun damentais como os da irrigação e os relativos ao de senvolvimento do Nordeste em geral. Portanto, a
cultura da continuidade deve ser estabelecida no
Brasil. Nesse sentido, até a responsabilidade civil
deve ser adotada na legislação brasileira para os
governantes que não derem continuidade às obras.
Pre ci sa mos im pe dir o iní cio de obras sem con di ções
de serem continuadas. Não se pode mais fazer o
lan ça men to de pe dra fun da men tal de qual quer obra
– açude, barragem, hospital, ponte ou estrada –
sem previsão de continuidade. Muitas vezes os go vernantes fazem o lançamento, até pela tradição e
pressões, e de pois “em barriga-se”, na ex pressão
popular, ficando para outros a realização do pro jeto, restando perdida a pre visão de con clu são. Precisamos es tabelecer essa obrigatoriedade no Bra sil. Quero cum primentá-lo, Senador Pa ulo Souto,
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por de fen der a tese da con ti nu i da de e do es ta be le cimento de projetos de longo prazo, no mínimo de
dez anos, para que busquemos soluções para o
Brasil. V. Exª recebe a so li da ri e da de do Sul do Bra sil não só para a questão que apresenta, mas para
as questões do Brasil inteiro, nas três esferas de
Governo.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Agra de ço
a V. Exª, Se na dor Ca sil do Mal da ner, por esse aparte tão en ri que ce dor. O pro ble ma hí dri co cer ta men te
não é o único do Nordeste, mas um dos principais
da Região que afeta principalmente as populações
mais ca ren tes. Por tan to, nada mais jus to do que um
pro gra ma apro va do pelo Con gres so que dê con ti nui da de a uma área tão im por tan te.
O Sr. Ramez Tebet (PMDB – MS) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Conce do
um apar te ao Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Senador
Pa u lo Sou to, em pri me i ro lu gar, con fes so mi nha admiração pelo grande trabalho que V. Exª realizou
como Governador da Bahia, credenciando-se para
chegar ao Senado da República. Em cer ta oca sião,
num seminário pro mo vi do pela Asso ci a ção dos Di ploma dos da Esco la Su pe ri or de Gu er ra, tive opor tu ni dade de defender – eu, de forma modesta, e V. Exª,
como pro fun do co nhe ce dor de ca u sa –, exa ta men te
o que V. Exª defende hoje nessa tribuna. Naquele
even to, V. Exª res sal tou a ne ces si da de im pe ri o sa de
programas de desenvolvimento regional que aten dessem às maiores necessidades e vocações das
regiões brasileiras. O gravíssimo pro blema da seca
no Nordeste se arrasta há muitos e muitos anos.
Assim, é inacreditável que ainda esteja sem solução.
Como Relator do Orçamento para 1989, levo comigo
a sa tis fa ção de ter pro cu ra do res pe i tar as dis po si ções
transitórias da Constituição, garantindo recursos para
a irrigação no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Cum pri men to V. Exª e for mu lo vo tos de su ces so nes sa causa. V. Exª pediu a solidariedade da Casa e do Bra sil, que já te mos. Pre ci sa mos co lo car ime di a ta men te
em ação aquilo que pode re sol ver esse an gus ti an te
pro ble ma das re giões Nor te e Nor des te do Bra sil.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA) – Mui to
obrigado, Senador. Estou convencido de que esta
Casa tem fe i to um enor me es for ço, que te nho acompanhado. Quando Governador, aqui se constituiu
uma Comissão, tendo realizado um trabalho de pri meira qualidade, apontando exatamente o que se
pre ci sa va fa zer. Pre ci sa mos cri ar um me ca nis mo no
Orçamento Federal, que aliás estou estudando,
para aprovarmos um programa de longa duração,
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com a parceria entre Estados e Governo federal,
que per mi ta a con se cu ção des se ob je ti vo.
Concluindo, tem sido relevado o fato de que,
além dos recursos hídricos, são também ne ces sá rios in ves ti men tos para a implantação de um siste ma
produtivo adaptado às condições do semi-árido.
Como não é possível ir rigar senão uma pequena
área do se mi-árido, em vir tu de da fal ta de dis po ni bilidade de água e de solos apropriados – aliás, solo
até que te mos, mas não te mos água su fi ci en te para
fa zer da ir ri ga ção uma ati vi da de ex ten si va –, a permanência do homem no campo, em condições de
gerar renda para a sua sobrevivência, depende de
tecnologias capazes de explorar, em con dições de
sustentabilidade – econômica e ecológica –, os re cur sos na tu ra is da re gião. Ou, prag ma ti ca men te, encon trar me i os eco nô mi cos de de sen vol ver a agro pecuá ria em con di ções de se que i ro.
A ir ri ga ção vai nos pos si bi li tar ilhas de de sen volvi men to, nú cle os de de sen vol vi men to que se rão ex trema men te im por tan tes, mas nun ca ha ve rá uma ati vi dade extensiva numa área deficiente em recursos hí dricos como o Nordeste. Por tan to, é pre ci so cri ar tec nologias próprias de exploração, principalmente a de
agro pe cuá ria na re gião do se que i ro, tec no lo gi as es sas
que já exis tem, bas tan do ape nas se rem di fun di das.
A ex pe riên cia tem de mons tra do que pre con ceitos, de natureza inclusive ideológica, têm sido res ponsáveis pela manutenção das atividades ligadas
à agricultura de subsistência na região, ab so lu tamente imprópria nas condições do semi-árido nor destino. Eu sei que isso é polêmico. Contudo, mu itas vezes assistimos a programas pra ticamente ofi ciais – hoje um pouco contornados –, quase que
obri gan do o pe que no agri cul tor a plan tar fe i jão e milho, em con di ções de plu vi o si da de e de re gu la ri da de
climática absolutamente incompatíveis com essas
culturas, em se tratando de pequenos produtores.
Há um pouco de preconceito ideológico, pois se
con si de ra que o pe que no pro du tor deve ne ces sa ri amen te pra ti car a agri cul tu ra de sub sis tên cia, quan do
esta muitas vezes não tem qualquer sentido nas
condições nor des ti nas. É cla ro que a de fi ciên cia na
educação e na profissionalização dos nossos pe quenos agricultores também contribui para esse
gran de equí vo co.
Ao lado de poucas oportunidades ligadas a
culturas mais resistentes à seca, não tenho qual quer dú vi da de que as tec no lo gi as apro pri a das para
o se mi-árido, e que já são dis po ní ve is, cons ti tu em a
al ter na ti va mais atra en te para o de sen vol vi men to da
atividade pecuária no Nordeste. Na Bahia, a Se creta ria da Agri cul tu ra, a par tir de de sen vol vi men tos fe i-
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tos pela Embrapa, implantou, em onze municípios
do sertão, núcleos de um sistema de produção pe cuá ria co nhe ci do como CBA, que apro ve i ta ra ci o nalmen te pas ta gens de ca a tin ga na tu ral, do ca pim buffelgrass e da le u ce na, em di fe ren tes épo cas do ano
e utilizando téc ni cas sim ples de si la gem, com re sultados muito satisfatórios. Neste momento, em pro gra ma con jun to com o Ban co do Nor des te, o Esta do
ten ta ex pan dir esse sis te ma.
Enfim, com in ves ti men tos ade qua dos, te re mos
tecnologias que permitem o su pri men to de re cur sos
hí dri cos e a im plan ta ção de um sis te ma agro pe cuário produtivo na região do Nordeste, evitando o dis pêndio de recursos em programas emergenciais
que, nas con di ções atu a is, são im pe ri o sos, mas não
criam a infra-estrutura necessária ao de sen vol vimen to da re gião.
Estou con ven ci do, en tre tan to, de que somente
uma decisão política, cuja iniciativa par ta deste Se na do Fe de ral como uma po si ção co le gi a da e so li dária, a partir de uma pro gra ma ção de ce nal es ta be lecida em con jun to com os Esta dos Fe de ra dos, re solve rá de fi ni ti va men te um dos mais gra ves pro ble mas
da re gião nor des ti na e do País.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pro je tos de lei do Se na do que se rão li dos Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cínio.
São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 160, DE 1999 – COMPLEMENTAR
Responsabiliza as instituições fi nanceiras pelo pagamento dos cheques
emi ti dos por seus cli en tes.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Esta lei, que se aplica no âmbito da
União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral e dos Mu nicí pi os, im põe às ins ti tu i ções fi nan ce i ras a obri ga ção
de pa gar os che ques con tra elas emi ti dos, até o li mite que es pe ci fi ca.
Art. 2º As instituições financeiras são res ponsáveis pelo pagamento dos cheques contra elas
emitidos, até metade do valor do salário mínimo vi gente.
Parágrafo único. A responsabilidade a que se
re fe re o caput es ten de-se aos che ques de va lor superior ao limite estipulado, procedendo-se, quando
for o caso, ao pagamento parcial, na forma do dis pos to no pa rá gra fo úni co do art. 38 da Lei nº 7.357,
de 2 de se tem bro de 1985 (Lei do Che que).
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Art. 3º Fica as se gu ra do o di re i to de re gres so das
instituições financeiras contra os emitentes de che ques pa gos na for ma do dis pos to no ar ti go an te ri or.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Embo ra nin guém seja obri ga do a re ce ber che que,
po den do exi gir o pa ga men to de seu cré di to em nu merário, o fato é que esse instrumento é um dos meios
mais uti li za dos no cum pri men to de obri ga ções de na ture za pe cu niá ria, ten do em vis ta sua pra ti ci da de.
Por esse motivo, é mister conferir a essa
ins ti tu i ção a ma i or se gu ran ça pos sí vel, de for ma
a convertê-la em eficaz instrumento de pa gamento, que atenda às necessidades da po pu lação, especialmente da queles que aceitam pa gamen to me di an te che ques, mi ni mi zan do os pre juí zos que lhes pos sam ser ca u sa dos.
A despeito das sanções previstas no or denamento jurídico nacional para os emitentes de
cheques sem suficiente provisão de fundos em
po der do sa ca do, tan to ad mi nis tra ti vas (in clu são
no Ca das tro de Emi ten tes de Che ques sem Fundos – CCF, e proibição de for ne ci men to de taloná rio de che ques) quan to pe na is (a fra u de no paga men to de che que é cri me – art. 171, § 2º, VI do
Có di go Pe nal), o “che que sem fun dos” tem sido
uti li za do com uma fre qüên cia ab sur da men te eleva da no Bra sil.
É pre ci so, por tan to, ado tar ou tras me di das,
tendentes à moralização do uso do cheque,
como a que é ob je to da pro po si ção que ora apresentamos.
Um dos motivos que contribuem para a larga utilização de “cheques sem fundos” é o fato
de as instituições financeiras não assumirem
qualquer responsabilidade em relação aos che ques emitidos por seus correntistas, o que faz
com que não sejam su ficientemente criteriosas,
seja na abertura de contas ou no fornecimento
de ta lo ná ri os a seus cli en tes.
Ao im por às ins ti tu i ções fi nan ce i ras a obrigação de pa gar os cheques emitidos por seus
clientes, acreditamos que elas serão mais se le tivas, passando a exigir dos pretendentes a cor ren tis tas in for ma ções pre gres sas re la ti vas a crédito, bem como as garantias ne cessárias à co bertura de eventual saldo ne gativo na conta, o
que contribuirá para uma redução do uso do
“che que sem fun dos”.
Por outro lado, a medida proporcionará uma
ma i or ace i ta ção do che que no pa ga men to de obrigações de natureza pecuniária, tendo em vista a
responsabilidade da ins ti tu i ção fi nan ce i ra, que au men ta rá as chan ces de seu pa ga men to.
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Pelos motivos expostos, contamos com o
apoio dos ilustres pares para a aprovação do
projeto.
Sala das Sessões, 22 de março de 1999. –
Se na dor João Alber to Sou za, PMDB – MA.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.357, DE 2 DE SETEMBRO DE 1985
Dispõe sobre o cheque e dá ou tras
providências.
....................................................................................
Art. 38. o sa ca do pode exi gir, ao pa gar o cheque, que este lhe seja en tre gue qui ta do pelo por tador.
Pa rá gra fo úni co. O por ta dor não pode re cusar pagamento parcial, e, nesse caso, o sacado
pode exigir que esse pagamento conste do che que e que o por tador lhe dê a respectiva qui tação.
....................................................................................
Có di go Pe nal
Art. 171. Obter, para si ou para ou trem, vantagem ilícita, em pre juízo alheio, induzindo ou
man ten do al guém em erro, me di an te ar ti fí cio, ardil, ou qual quer ou tro meio fra u du len to:
Pena – re clu são, de um a cin co anos, e multa.
....................................................................................
§ 2º Nas mes mas pe nas in cor re quem:
....................................................................................
VI – Emite cheque, sem su fi ci en te pro vi são
de fun dos em po der do sa ca do, ou lhe frus tra o
pagamento.
....................................................................................
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos.)
....................................................................................
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 161, DE 1999
Dispõe so bre a jornada de trabalho
dos en fer me i ros, téc ni cos e au xi li a res de
enfermagem.
Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º O art. 2º da Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, passa a vigorar acrescido do se guinte § 2º, remunerando-se o atual parágrafo
úni co para § 1º.
“Art. 2º..................................................
§ 1º. .......................................................
§ 2º A duração normal da jornada de
tra ba lho dos Enfer me i ros, Téc ni cos, Au xi li a res
de Enfermagem e Parteiras não excederá a
seis ho ras diá ri as e a trin ta ho ras se ma na is".
Art. 2º Esta Lei entra e vigor na data de sua
publicação.
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Justificação
Estamos reapresentando a presente proposta
legislativa, de autoria do ex-Senador José Ignácio,
que foi arquivado no final da legislatura passada.
Por se tratar de matéria da mais alta relevância,
achamos oportuno fazê-la tramitar novamente, pois
não houve tempo, naquela legislatura, para que ela
fosse submetida à deliberação desta Casa.
O art. 58 da Consolidação das Leis do
Trabalho, ao estabelecer a duração normal do
trabalho em oito horas diárias, prevê a fixação de
outro limite no que tange à sua duração. Tal
previsão se deve ao fato de existirem algumas
atividades que, por sua peculiaridade, não poderiam
ser enquadradas dentro da jornada normal de oito
horas diárias.
Exemplos não faltam, como a legislação que
determinou a jornada normal de cinco horas para
jornalistas, músicos e certos ra di a lis tas; de seis ho ras, du ran te cin co dias por se ma na, para ban cá ri os,
te le gra fis tas, te le fo nis tas, ope ra dor ci ne ma to grá fi co,
ca bi ne i ro de ele va dor, mi ne i ros de sub so lo, re vi sor e
outros radialistas; de quatro horas, para médicos e
dentistas.
Ora, uma vez que os enfermeiros, auxiliares,
téc ni cos de en fer ma gem e par te i ras es tão su je i tos a
con di ções de tra ba lho si mi la res às dos mé di cos, entendemos ser também necessário dispensar àque les profissionais, tratamento semelhante no que
con cen tre à du ra ção da jor na da nor mal de tra ba lho.
Para tanto, estamos propondo uma jorna da
nor mal de tra ba lho de seis ho ras diá ri as e trin ta semanais para os enfermeiros, auxiliares, técnicos de
en fer ma gem e par te i ras, por que jul ga mos que essa
re du ção não so men te be ne fi ci a rá es ses pro fis si o nais quanto ao desempenho de suas atividades, mas
tam bém con tri bu i rá para a me lho ria da qua li da de de
seus ser vi ços, já que es tão sub me ti dos a uma ro ti na
de tra ba lho re co nhe ci da men te des gas tan te.
Por se tratar de iniciativa de grande alcan ce
social, estamos convencidos que esta proposição
en con tra rá apo io en tre nos sos no bres pa res.
Sala das Ses sões 22 de mar ço de 1999. – Sena dor Lú cio Alcân ta ra.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 7.498, DE 25 DE JUNHO DE 1986
Dispõe sobre a regulamentação do
exercício da en fer ma gem, e dá ou tras providê ncias.
....................................................................................
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Art. 2º A enfermagem e suas atividades
auxiliares somente podem ser exercidas por
pessoas legalmente habilitadas e inscritas no
Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição
na área onde ocorre o exercício.
Parágrafo único. A enfermagem é exercida
privativamente pelo Enfermeiro, pelo Técnico de
Enfermagem, pelo Auxiliar de Enfermagem e pela
Parteira, respeitados os respectivos graus de
habilitação.
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Co missões com pe ten tes.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, ofí cio que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em
exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
OFÍCIO Nº 44/99
Bra sí lia, 22 de mar ço de 1999
Se nhor Pre si den te,
Di ri jo-me a Vos sa Exce lên cia para, nos ter mos
do § 7º do ar ti go 65, do Re gi men to Inter no do Se nado Federal, in dicar os nobres Se nadores Osmar
Dias e Pedro Piva para as fun ções de Vi ce-Líderes
do Partido da Social Democracia Brasileira-PSDB
no Se an do Fe de ral.
Na oportunidade, renovo protestos de eleva da
estima e distinta consideração. – Se na dor Sergio
Ma cha do, Lí der do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – O ofí cio
lido vai à pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a pa la vra ao Se na dor Ber nar do Ca bral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente, Srªs.
e Srs. Se na do res, hoje, 22 de mar ço, é o Dia Mun dial da Água. Instituído pela UNESCO, or ga nis mo espe ci a li za do das Na ções Uni das, ele nos leva a uma
pro fun da re fle xão e a um pro fun do de sa fio.
A partir de 1995, desde o início do meu man dato, venho focalizando a questão dos recursos hí dri cos do nos so País e do mun do, co lo can do em relevo ami ú de que, para mim, toda água é re cur so hídri co e que ela não exis te sem uso, mes mo que seja
de pre ser va ção. Estru tu rei, in clu si ve, o meu ga bi nete com uma área específica de acompanhamento
das ques tões hí dri cas e do meio am bi en te, a fim de
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que me sen tis se, como de fato me sin to, obri ga do a
se guir pari passu a evolução de te mas que tais.
Isso porque tenho a mais profunda convicção de
que a questão da água hoje, no Brasil e no mundo,
pas sa a ser a mais re le van te e es tra té gi ca do pró ximo sé cu lo.
Essa convicção sedimentou-se ao longo dos
últimos quatro anos inin ter rup tos, quan do, ao co memo rar o Dia Mun di al da Água, sem pre tive o cu i da do
de apre sen tar a este Ple ná rio, além das mi nhas observações e percepções, medidas concretas, tais
como: pedido de urgência urgentíssima para apro vação do então Projeto de Lei nº 2.249, que se
transformou na Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de
1997, a Lei dos Recursos Hídricos; publicações às
quais denominei Cadernos Legislativos nº 001/97,
nº 002/97 e nº 003/98, dossiê completo sobre a le gis la ção bra si le i ra de re cur sos hí dri cos.
A reflexão que desejo desenvolver juntamente
com meus ilus tres Co le gas Se na do res tem por base
a previsão que fazem os especialistas de que “no
ano 2025, dois ter ços da po pu la ção mun di al vi ve rão
em áreas com recursos hídricos in suficientes”.
Esses especialistas, ligados di reta ou indiretamente
às Na ções Uni das, con clu í ram que a sus ten ta bi li dade de um país está vin cu la da à dis po ni bi li da de hí drica de 2.700m3/habitante/ano.
A ONU define como disponibilidade hídrica
2.700m3. A Conferência de Dublin, por outro lado,
3
chega a 2.000m /habitante/ano. Admita-se que a
taxa menor, a de 2.000m 3/habitante/ano, dê a sus ten ta bi li da de pre ten di da.
A re vis ta Veja, nº 1.575, de 2 de dezembro de
1998, re fe rin do-se às Na ções Uni das, pu bli cou quadro em que consagra o conceito de suficiência de
água acima de 1.700m3/habitante/ano; de in su ficiência, entre 1.000m3/habitante/ano e 1.700m3/habi tan te/ano; e de es cas sez, nas si tu a ções aba i xo de
1.000m3/habitante/ano. Sr. Presidente, estão de fi nidos, pois, os níveis para suficiência, insuficiência e
escassez.
Dados de 1998, recebidos da Comissão de
Gestão de Recursos Hídricos – presidida bri lhan temente pelo professor Flávio Terra Barth e da qual
participa mem bro da mi nha as ses so ria téc ni ca –, da
Associação Brasileira de Recursos Hí dricos, apon tam as se guin tes in for ma ções:
ESTADO

Ceará
Rio Grande do Norte

Disponibilidade em
m3/habitante/ano
2.436
1.781

ESTADO

Disponibilidade em
m3/habitante/ano
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Considerando que de toda água
existente no planeta, menos de 2% está
dis po ní vel para ser usa da;
Considerando, inclusive, que já se
es tu da no Bra sil uma nova al ter na ti va de
investimento, “ecologicamente correta”,
a exemplo do que já existe no exterior,
com o cha ma do pa pel Hi dro com mo dity;
Con si de ran do, ain da, que os pri me iros contratos de hidrocommodities apa receram na “Holanda e na Austrália nos
úl ti mos três anos e que nos Esta dos Unidos o gerenciamento de recursos hí dricos começou em 1902, com a criação do
Bureau of Reclamation, que transformou
a ari dez do Co lo ra do, do Ari zo na e da Califórnia em regiões prósperas e entre as
mais ri cas do mun do”;
Considerando, pois, a opinião de
es pe ci a lis tas de que a “água é um in vestimento mais seguro que café ou soja,
que so frem os ci la ções de pre ços em função da safra e dos estoques mundiais,
ou mes mo do ouro”;
Considerando, por fim, que a água
será a com mo dity do próximo século e um
prós pe ro ne gó cio que mo vi men ta rá algo em
tor no de US$ 21 bi lhões só no Bra sil,
Chego ao final da re fle xão, re gis tra da ao início
deste pronunciamento para atingir o ponto do cha ma do de sa fio.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Senador
Ber nar do Ca bral, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) – V.
Exª tem a pa la vra, Se na dor Ra mez Te bet.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – Senador
Bernardo Cabral, V. Exª, inegavelmente, é uma au toridade no assunto e como tal ocupa esta tribuna.
Por ser homem tão preocupado com a questão hí drica, V. Exª já publicou vários livros sobre o tema.
Em seu pro nun ci a men to, dis se para que mu i tos não
o considerassem sonhador; entretanto, vou pedir-lhe que continue sonhando porque para viver é
preciso sonhar. Confesso-lhe que não sa bia que no
Oriente Mé dio também há crise da água – e veja
que sou descendente de libaneses. Pensei que as
guerras que lá acontecem fossem provocadas pela
religião, pelo petróleo. Deus naturalmente, en ri queceu os territórios do Oriente Médio com petróleo,
mas os deixou pobres do que é mais importante
para vida: a água. Aliás, o ser humano fica envolto
numa bolsa d’água antes de res pi rar o oxi gê nio. Tenho em mãos a edição de a Gazeta Mercantil, de
quinta-feira passada, 18 de março, com o título:
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Seca Prolongada Aguça as Tensões na Região, em
que se dá con ta de que a água é ob je to até de tra tado de paz.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Exatamente.
O Sr. Ramez Te bet (PMDB – MS) – No acor do de paz firmado entre Israel e Jordânia – é o que
diz a notícia –, Israel, por questões meteorológicas,
não está podendo cumprir o tratado que con sistia
for ne cer água à Jor dâ nia. Veja V. Exª que, no Ori ente Mé dio, já está fal tan do a água, tema do im por tante pronunciamento de V. Exª. Na mesma edição,
consta que no outro país, a Sí ria, se não hou ver um
so cor ro ime di a to, o abas te ci men to de água para uso
residencial e irrigação será escasso. Portanto, ao
abordar o problema chamando a atenção para o
Brasil, V. Exª mostra que o problema é do mundo,
mas que nós, brasileiros, que temos um ma nancial
hídrico imenso à nossa disposição, devemos pro tegê-lo e saber utilizá-lo. Quero cumprimentá-lo por
trazer tão importante assunto para o debate no Se na do da Re pú bli ca.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se nador Bernardo Cabral, peço desculpas a V. Exª.
Embora haja vários Senadores pretendendo apar teá-lo, V. Exª dispõe de cinco minutos. Apelo aos
aparteantes no sentido de permitir que o Senador
Ber nar do Ca bral pos sa con clu ir o seu dis cur so.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Em cinco
minutos não se resolve o problema da água. Esse
pro ble ma é se cu lar, Sr. Pre si den te. A água é vi tal.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, sei que V. Exª é um dos ho mens que
sofre também com a falta de água, e espero que
seja com pre en si vo.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os pronun ci a men tos de V. Exª são sem pre mu i to im por tantes, ain da mais em se tra tan do de um as sun to de tama nha im por tân cia para um nor des ti no como eu.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Presidente, gostaria de responder ao Senador
Ra mez Tebet dizendo que colho uma profunda sur presa por S. Exª estar com o exemplar do jornal que
também tenho a meu lado. Aliás, tenho os de sex ta-feira, sábado e domingo. Por uma dessas co in cidên ci as, Se na dor Ra mez Te bet, a Ga ze ta Mer can til,
até o dia 21 de março – por tan to es ta mos ri go ro samente atualizados – traz a seguinte declaração do
Sr. Hans Van Ginkle, vice Se cre tá rio-Geral da
ONU: “Con fli tos por ca u sa de água e guer ras ci vis
in ter na ci o na is ame a çam tornar-se um fa tor chave
no pano ra ma mun dial do sé culo XXI”. E cha ma a
aten ção para a ab soluta e s cas sez de água para
17 paí ses do Orien te Mé dio, do sul da África e
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para re giõe s mais se cas do oes te e do sul da Índia
e do nor te da Chi na. Diz mais, que ou tras 24 na ções
sofrerão extrema escassez de água, principalmente
na Áfri ca sub sa a ri a na.
É cla ro que agra de ço a in ter fe rên cia de V. Exª.
Tenho dito aqui, e vou continuar dizendo, em que
pese haver nas ci do numa re gião rica em água, que
não se beberá petróleo no século XXI. É preci so
que as au to ri da des fi quem aten tas para isso.
Agra de ço o apar te de V. Exª.
O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – V. Exª me
permite um aparte, nobre Senador Bernardo Ca bral?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Presidente, peço permissão para ouvir o Se nador Djal ma Bes sa. Não pos so me fur tar, pois o Nordes te hoje está aqui pre sen te em peso.
O Sr. Djalma Bessa (PFL – BA) – Senador
Bernardo Cabral, V. Exª tem abordado da tribu na
assuntos regionais, da Amazônia, assuntos na ci ona is, e hoje apre cia um as sun to uni ver sal. Aten te V.
Exª que não pre ci sa mos pro ce der a ne nhu ma me dição, nem ser técnicos para a avaliação do pro blema. Bas ta con si de rar mos que a po pu la ção cres ce a
cada ano. Não tem limite, não tem fronteira, no en tan to, a água é a mes ma, está li mi ta da, é um bem finito. Então, che ga-se a um pon to em que a po pu lação vai se so bre por à ne ces si da de do abas te ci mento d’água. Sabe V. Exª, que é estudioso do assun to
e inclusive tem livros publicados sobre a água, que
já há países que importam a água. V. Exª fez re ferência à capacidade de água potável no País, algo
em tor no de me nos de 2%. Então, V. Exª há de convir que 98% ou 99% é de água inservível para o
con su mo po pu lar. De ma ne i ra que o aler ta de V. Exª
não deve ser um aler ta re gi o nal nem na ci o nal, deve
ser universal, do planeta, sobre um problema que
está a exigir uma solução para – não é exagero di zer – sal var a Hu ma ni da de. Pa ra béns a V. Exª pelo
seu pro nun ci a men to.
O Sr. Tião Vi a na (Bloco/PT – AC) – Senador
Ber nar do Ca bral, V. Exª me per mi te um apar te?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Presidente, vou ouvir o Senador Tião Viana, de pois darei resposta ao Senador Djalma Bessa e ao
Senador Tião Viana, e encerro com o Senador Gil berto Mestrinho. Se V. Exª me per mi tir, em dois minu tos fi na li za re mos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – É cla ro
que a Casa tem todo in te res se em ou vir tan to a contribuição dos nos sos Pa res como a con clu são de V.
Exª. Apenas eu gostaria de inteirar à Casa de que
há 20 oradores inscritos para falar e que, portanto,
terei – o que faço agora – de prorrogar a Hora do
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Expediente, tal como previsto no Regimento, para
que V. Exª pos sa con ti nu ar seu dis cur so e para que
possamos ouvir a comunicação inadiável, para a
qual es tão ins cri tos dois Se na do res.
V. Exª tem a palavra com a atenção merecida,
tanto pelo tema quanto pela qualidade do orador.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Tião Viana (Bloco/PT – AC) – V. Exª me
permite um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Ouço com prazer V. Exª.
O Sr. Tião Vi a na (Blo co/PT – AC) – Se rei mu ito bre ve, Sr. Pre si den te. Qu e ro di vi dir e re gis trar um
respeito mu ito grande pelo pro nun ci a men to do emi nente Senador Bernardo Cabral. S. Exª demonstra
aqui uma visão de desenvolvimento estratégico
avançado. Nosso País, seguramente, se não tomar
medidas mu ito firmes hoje, daqui a 20 anos, esta rá
neste plenário passando por profundas angústias
em re la ção ao tema abor da do. O as sun to água tem
uma am pli tu de imen sa, uma gama de in ter pre ta ções
e in te res ses mu i to am plos, que vão des de a mor ta lida de in fan til em nos so País à uti li za ção como fon te
ener gé ti ca e como fon te de in te gra ção e de sen vol vimento de regiões. Registro, mais uma vez, a in sistên cia de um tema abor da do pela So ci e da de Bra sile i ra para o Pro gres so da Ciên cia, SBPC, que diz: a
utilização inteligente da água como integrante do
desenvolvimento, o abastecimento simples da água
reduz a mortalidade in fantil à metade, em quatro
anos de uso, em uma re gião como a do nos so País
– nas regiões Nordeste, principalmente, e Centro-Oeste, que são ca ren tes de dis tri bu i ção de água.
E a visão estratégica de S. Exª aponta a idéia de
Car los Ma tos: O fu tu ro é um ho ri zon te che io de possi bi li da des. E, se o nos so País não olhar para o horizonte da água como um horizonte estratégico de
altíssima importância para o nosso de sen vol vi mento, será uma pena e um desastre para o futuro do
nos so País. Pa ra béns a V. Exª.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Se nador Bernardo Cabral, V. Exª me concede um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Quero ouvir o meu colega de representação do
Ama zo nas, Se na dor Gil ber to Mes tri nho e, em se guida, darei a res posta ao médico, Senador Tião Vi ana.
O Sr. Gilberto Mestrinho.(PMDB – AM) –
Eminente Senador Bernardo Cabral, a ob servação
que V. Exª faz so bre o pro ble ma da água no mun do
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tem não ape nas per ti nên cia, mas, par tin do de quem
veio do País das águas, com um extraordinário co nhecimento da matéria, faz com que todos me di temos e sintamos a necessidade de se fazer um pla nejamento, como mencionou o Senador Paulo Sou to, para que este problema da água – que é tão sé rio no mundo, mas que será se ri ís si mo no País e já
se afigura deficitário em certas regiões, de acordo
com os dados estatísticos apresentados – tenha
uma melhor distribuição e uma preocupação maior,
a fim de que, por meio de programas, possamos
cor ri gir um pou co essa de si gual da de. Nós, no Amazo nas, te mos 307 mil li tros de água per cap ta e, em
al guns Esta dos do Nor des te, o ín di ce es ta ria aba i xo
do mínimo recomendado para a subsistência.
Assim, pa ra béns a V. Exª. O seu dis cur so faz jus ao
nome que V. Ex.ª tem na ma té ria e a sua ori gem na
Amazônia.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Senador Djalma Bessa, V. Exª, com a característica
de quem passou vários mandatos na Câmara dos
Deputado – oca siões em que tive a honra de ser
seu co le ga – e atra vés do Di re i to, ex pôs exa ta men te
o que é preciso. Na hora em que se aponta ca minhos e se in di ca so lu ções, é ne ces sá rio que as pessoas vejam o lado dra mático do que pode acon tecer. Ao chamar a atenção para esse fato, V. Exª
iden ti fi cou-se com o Se na dor Tião Vi a na que, sen do
mé di co do Acre, mos trou a di fi cul da de que exis te no
ins tan te em que al guém pro cu ra um ca mi nho para a
mor ta li da de in fan til, que é ter ri vel men te avas sa la dora e as sus ta do ra em nos sa Re gião. Os dois iden ti fica ram-se com o Se na dor Gil ber to Mes tri nho que, de
acordo com sua experiência de Governador, pode
di zer que nós, que so mos do país das águas e que,
nem pelo fato de ter mos essa ri que za, não sen ti mos
a po bre za de nos so ir mão do Nor des te.
Sr. Presidente, concluo fazendo um desafio
sobre o ponto para o qual chamava a atenção no
começo. Não é possível, ape nas, trazer-se para
este Plenário uma definição de matérias apontando
a te ra pêu ti ca, como ago ra pre ten do fa zê-lo.
Quero, com essas considerações, que dão
ape nas uma pá gi na, di zer:

Ante isso, eis o desafio que se coloca ao Mi nistro do Meio Ambiente, Deputado Sarney Filho, a
quem con ce do um cré di to de con fi an ça:

A Lei nº 9.433, de 08.01,97, a Lei de Recursos
Hí dri cos, foi a de ci si va con tri bu i ção dada pelo Par lamento, após treze anos de negociação interna no
Executivo, seis anos na Câmara dos Deputados e
menos de um ano no Senado. Por ela, o Executivo
dis põe de todo o ar se nal de que ne ces si ta para fi xar
a Po lí ti ca Na ci o nal de Re cur sos Hí dri cos e es ta be lecer o Sistema Nacional de Gerenciamento de Re cur sos Hí dri cos.

Por isso, Sr. Presidente, tenho a certeza de
que, se isso for le va do avan te, nós to dos aqui po deremos afirmar que a água será o ouro do século
XXI.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pre sidência deseja desculpar-se com o Senador Ber nardo Cabral e com os demais aparteantes pela in sis tên cia re la ti va ao tem po, mas cha ma a aten ção da
Casa para o se guin te: dos 20 ora do res ins cri tos para

Pri me i ro – es tru tu rar, como car re i ra típica de Esta do, a ati vi da de de ges tão de recursos hídricos, com a criação de um qua dro de analistas de recursos hídricos do
mais alto ní vel;
Segundo – implantar, de imediato, os
Co mi tês de Ba ci as Hi dro grá fi cas e as Agências de água, com a cobrança do uso da
água bruta como es tabelecido na Lei nº
9.433/97 e com a mais ampla participação
da so ci e da de ci vil;
Terceiro – de fi nir as áre as de atu a ção
da Secretaria de Re cursos Hí dricos e do
Iba ma, uma vez que a atu al ori en ta ção acabará por desestruturar aquela recém-criada
Secretaria, com a circunstância de que, sa bidamente, o Ibama não dis põe de quadro
de ges to res de re cur sos hí dri cos;
E veja V. Exª a ín ti ma re la ção des se item quatro com a pu bli ca ção do meu úl ti mo li vro.
Qu ar to – promover por iniciativa do
Ministério da Relações Exteriores da Re pública Fe derativa, por meio do Tratado de
Cooperação Amazônica, a necessária Co operação Téc nica Internacional, com amplos
recursos financeiros, visando a implantação
de Sistemas Na cionais de Recursos Hí dricos dos Pa í ses– Mem bros – Su ri na me, Gu ia na, Ve ne zu e la, Co lôm bia, Equa dor, Peru e
Bolívia – tendo em vista que tais países se
si tu am em po si ção mon tan te na Ba cia Amazô ni ca, co lo can do em ris co a dis po ni bi li da de
e a qualidade dos nos sos re cur sos hí dri cos,
a fim de que pos sam ser cum pri das as re solu ções aprova das no I Sim pó sio Inter na ci o nal
de Hi dro lo gia e Cli ma to lo gia da Ama zô nia, realizado em julho/84, em Manaus, e no Se minário sobre Transporte Fluvial, ocorrido em
mar ço/86, em Iqui tos, Peru, am bos no âm bito do Tra ta do de Co o pe ra ção Ama zô ni ca.
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a ses são de hoje, fa la ram ape nas dois, e já está decor ri do o pra zo re gi men tal da Hora do Expe di en te. A
Mesa, no intento de ser cortês com o orador que
está na tribuna, às vezes não é gentil com aqueles
que estão inscritos, esperando a vez de falar. Por
essa razão, mes mo du ran te pro nun ci a men to de um
Senador eminente como o Senador Bernardo Ca bral, que tra ta va de as sun to de mu i ta re le vân cia, somos obri ga dos a in sis tir, na me di da do pos sí vel, que
o Re gi men to seja cum pri do.
Den tro da pror ro ga ção fe i ta da Hora do Expediente, conce do a pa lavra, por cinco minutos, ao
Senador Ademir Andra de para uma comunicação
ina diá vel.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs. e Srs. senadores,
de vi do mes mo a essa di fi cul da de, a essa con cor rência salutar pela oportunidade de falar nesta Casa –
o que significa que está havendo grande interesse
dos Srs. Senadores –, aproveito esta oportunidade
para dar como lido um longo trabalho que realizei
sobre a mu dança que está sendo pro posta para o
INSS na Reforma da Previdência baseada no art.
19: a restruturação que se pretende para os or ganismos do INSS. Esse trabalho tem como base o
apo io de inú me ras en ti da des li ga das à área, in clu sive a dos pró pri os pen si o nis tas, que são 18 milhões
na área do ser vi ço pú bli co e 30 mi lhões de con tri buin tes. Há do cu men tos que ana li sam e dis cor dam de
vá ri os pon tos des sa res tru tu ra ção.
Basicamente em nome do meu Estado, o
Pará, quero dizer que o Governo está fazendo algo
absolutamente inaceitável. Entre muitas, as dis torções pre sen tes na pro pos ta de res tru tu ra ção sal tam
aos olhos. Tomemos como exemplo a extinção da
superintendência do meu Estado, que passaria a
ser servido por uma gerência executiva, su bor di nada à Superintendência do Estado do Amazonas.
Per gun to se isso faz sen ti do. O Esta do do Pará tem
143 Municípios, enquanto os demais Estados da
Região Norte, somados, têm 167. No Estado do
Pará exis tem 382 mil be ne fi ciá ri os do INSS; nos outros Estados todos, somados, são 293 mil. A folha
mensal de benefícios do Pará é de R$67 milhões,
en quan to a dos ou tros 5 Esta dos da Re gião, so mados, está em torno de R$50 milhões. Por que, en tão, con tem plar o Esta do do Pará com mera es tru tura de gerência executiva? Não sei, Sr. Presidente,
se os Ministros ou o Governo consideram os po lí ticos do Pará fracos demais, sem forças para de fender os in te res ses do nos so Esta do, por que isso não
faz sen ti do.
O Sr. Gilberto Mestrinho (PMDB – AM) –
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Permite-me V. Ex.ª um aparte, Senador Ademir
Andrade?
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Seria muito interessante ouvir V. Ex.ª, Senador
Gilberto Mestrinho, mas, infelizmente, estou em uma
breve comunicação.
Talvez os políticos de lá estejam conseguindo
ter mais for ça nes se pro ces so. Não pos so con ce ber
tal fato, já que o nos so Esta do é o mais po pu lo so da
Re gião; é a en tra da da Ama zô nia e tem a ma i or capi tal da Re gião.
O Sr. Gil ber to Mes tri nho (PMDB – AM) – Mui to ao con trá rio. Quem fez isso nem se quer co nhe ce
geografia.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Então, V. Ex.ª apóia mi nha ma ni fes ta ção.
Sr. Presidente, considerando a dificuldade da
inscrição, que ro ape nas afirmar que esse é um tra balho fei to de maneira extremamente detalhada,
elaborado sobre uma série de documentos e com
aproximadamente 15 laudas. Por conseguinte, não
teria condições de lê-lo aqui na íntegra. Entretanto,
chamo a atenção para os erros que a Previdência
está cometendo: criaram apenas cinco su pe rin tendên ci as, e a do Nor te se di a da exa ta men te no Amazo nas – Se na dor Luiz Otá vio, meu co le ga de re presentação do Esta do do Pará –, em bo ra te nha mos a
maior infra-estrutura para atendimento do INSS, o
maior nú me ro de be ne fi ciá ri os, en fim, tem to das as
condições para que essa superintendência seja
mantida no Pará. Não sei por que o Governo re solveu estabelecer a superintendência do Norte no
Amazonas.
Peço a V. Exª que dê esse trabalho como lido.
De minha par te, pro curarei dar a devida di vulgação
a esse nos so le van ta men to.
SEGUE NA ÍNTEGRA DISCURSO
PROFERIDO PELO SENADOR ADEMIR
ANDRADE.
Senhor Presidente, Se nhoras e Senhores Se nadores:
No bojo das mudanças in troduzidas pela
Emen da Cons ti tu ci o nal nº 19, mais co nhe ci da como
Reforma Administrativa, di versos setores go ver namen ta is vêm mu dan do para pior sua es tru tu ra or gânica, sua estratégia ope racional e seu atendimento
àquele que, em última análise, é a razão de ser do
Esta do: o ci da dão.
É o que ocorre, por exemplo, com o INSS,
que, no afã de se ajus tar às di re tri zes de re for ma do
aparelho estatal, me teu os pés pelas mãos, como
se diz po pu lar men te.
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Assim é que, na proposta de nova estrutura,
prestes
a
ser
adotada,
extingue
14
Superintendências Estaduais, e as reduz à condição
de Gerências Executivas, permitindo vislumbrar,
dessa forma, a precarização do atendimento a
milhões de contribuintes e de beneficiários em todo o
País. As aberrações não param aí: no caso específico
do Pará, a repartição, rebaixada à condição de
Gerência
Executiva,
fica
subordinada
à
Superintendência
do
Estado
do
Amazonas,
juntamente com as gerências dos Estados de
Rondônia, Acre, Amapá e Roraima, muito embora o
Estado do Pará, sozinho, supere os demais Estados
da região, somados, em número de beneficiários e
em valores destinados a esses benefícios.
Ninguém, em sã consciência, há de contestar
a ne ces si da de de se pro mo ve rem al gu mas re for mas
no apa re lho es ta tal, ainda mais num momento crí tico como o que atravessamos, quando entes pú blicos e pri va dos, em todo o mun do, pro cu ram au mentar seus ní ve is de efi ciên cia e sua agi li da de ope ra cional.
É sa bi do que o Esta do bra si le i ro não con se gue
aten der à de man da dos ci da dãos, seja na área so cial, seja na oferta de infra-estrutura. Essa cons ta tação, so ma da ao pa no ra ma mun di al de glo ba li za ção,
de abertura de mercado e de velocíssimo avanço
tecnológico, impõe uma reforma urgente no Estado
bra si le i ro, ain da pre so a ve lhas prá ti cas cli en te lis tas.
É imperioso reconhecer que o Esta do bra si le iro só agora, tardiamente, reage à letargia de uma
administração burocrática agravada com a crise fis cal, com a in ca pa ci da de de pou par e com o es go tamen to dos mo de los eco nô mi cos en tão vi gen tes.
Algum desavisado, poderá estranhar essas
ponderações no discurso de um Se nador que in tegra o bloco da Oposição. O que é preciso com preender é que nós, quando nos opomos aos go vernan tes e cri ti ca mos o mo de lo eco nô mi co, o fa ze mos
pela in ver são das pri o ri da des; pelo des com pro mis so
das au to ri da des eco nô mi cas com a po lí ti ca de combate ao desemprego e de promo ção do bem-estar
social; pela opressão da classe trabalhadora; pela
condição su bal ter na em que nos co lo ca mos nas negociações com os países ricos, com o capital in ternacional.
Para superar, como dizia, uma administração
ar ca i ca e ine fi ci en te, o Go ver no Fe de ral de ci diu modernizar e enxugar sua es tru tu ra, além de pro mo ver
medidas como o ajuste fiscal e as reformas eco nômicas voltadas para o mercado. Não cabe aqui dis cutir as propostas e as reformas em curso, até por que nossas opiniões são sobejamente conhecidas.
O fato é que a proposta de nova estrutura orgânica

MARÇO 1999

para o INSS si tua-se nes se con tex to, po rém for mulada, ao nosso ver, de uma maneira totalmente
equivocada.
A Fede ra ção Na cional de Sindi ca tos de Tra ba lha do res em Sa ú de, Tra ba lho e Pre vi dên cia Social – FENASPS, faz du ras críti cas ao proje to de
re es tru tu ra ção. A Entida de afir ma que essa pro pos ta foi elabo ra da no Minis té rio de Orça mento e
Ges tão, sem con si de rar os seus efe i tos, es pe ci almen te no que se re fe re ao aten di men to do se gu rado. É uma pro pos ta centra li za do ra e bu ro crá ti ca
pas san do todas as funções po lí ti cas, téc nicas e
ope ra ci o na is a se rem exer ci das pela di re ção ge ral
do INSS, trans for man do as Su pe rin ten dên ci as em
mera es tru tu ra de apo io.
As áreas mais atingidas se rão na área meio:
pessoal e ad ministração e áreas de benefícios.
Entre tan to, as áre as de ar re ca da ção e fis ca li za ção e
as de contencioso e procuradoria, também sofrerão
redução de funções e cortes de pessoal. Além dis so, a nova proposta de es tru tu ra ex tin gue o servi ço
social, prejudicando a atendimento de 83% dos se gu ra dos que re ce bem até 2 sa lá ri os mí ni mos.
A reestruturação é imprópria também, no en tendimento da Associação Nacional dos Servidores
da Pre vi dên cia So ci al, que me en ca mi nha ofí cio criti can do o mo de lo pro pos to pelo Pro ga ma de Me lhoria de Atendimento do Ministério da Previdência e
Assistência So ci al. E para de mons trar que a en ti dade não está so zi nha, na de fe sa do seu pon to de vista, o ofí cio é as si na do tam bém pe los re pre sen tan tes
no Estado do Pará, da Associação Nacional dos
Procuradores da Previdência So cial; do Sindicato
Nacional dos Trabalhadores da Previdência Social;
da Associação dos Fiscais de Contribuições Pre videnciárias; da Fe de ra ção e da Asso ci a ção dos Aposen ta dos e Pen si o nis tas.
No documento, os signatários observam que,
para se guir as di re tri zes es ta be le ci das no Pla no Di retor de Reforma do Aparelho do Estado, a nova es trutura deveria pautar-se “no modelo gerencial de re sultados, na descentralização e integração das ações
institucionais, no planejamento e na melhoria da pro du ti vi da de e qua li da de do aten di men to ao ci da dão”.
No entanto, a nova estrutura, elaborada à re velia do processo de negociação com re pre sen tantes da instituição, não reduz custos e não reflete
qualquer pre ocupação com a qualidade dos ser viços prestados. A começar pela extinção das 14 su perintendências, classificadas nas categorias “C” e
“D”, num novo modelo de regionalização que en fraquece o sis te ma fe de ra ti vo, uma vez que re duz significativamente o poder dos Estados na gestão da
Pre vi dên cia So ci al.
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Além disso, a centralização das atividades e
prerrogativas se confirma também na verticalização
da estrutura proposta: as auditorias regionais ficarão
subordinadas diretamente à Auditoria Geral; da
mesma forma, as Procuradorias dos Tribunais
Regionais se subordinarão à Procuradoria Geral, e
as Gerências Executivas à Direção Colegiada. Isso,
sem falar que a estrutura proposta contempla os
órgãos centrais, em Brasília, com numerosos cargos e
funções, em detrimento dos órgãos situados na ponta
- exatamente aqueles que atendem diretamente os
cidadãos.
O documento da associação dos servidores
aponta ainda uma distorção na hipertrofiada Di re toria Co le gi a da, à qual fi ca rão su bor di na das a Con troladoria, a Coordenação de Apoio, a Coordenação
de Informações Institucionais, a Coordenação de
Acompanhamento da Recuperação dos Créditos
Previdenciários e mais 80 Gerências Executivas lo ca li za das nos Esta dos. Para os sig na tá ri os do do cumento, “a complexidade organizacional inviabiliza a
di re ção da Insti tu i ção por um ór gão de li be ra ti vo”.
Os servidores da Previdência So cial acusam
ainda, como efeito da reorganização nos moldes
propostos, caso venha a ser implantada, a extinção
imediata ou perda de autonomia das 126 Gerências
de Se gu ro So ci al, 105 Gerências de Arrecadação e
80 Procuradorias Regionais hoje existentes, e que
serão transformados em 80 Gerências Executivas;
sem fa lar que os 1070 Pos tos do Se gu ro So ci al e os
612 de Arrecadação e Fiscalização serão dras ti camente reduzidos à condição de “serviços” e en globa dos em 778 agên ci as de pre vi dên cia so ci al, e que
outros 292 postos do Seguro So cial simplesmente
serão ex tintos. Sig nifica dizer que os serviços vão
se tor nar me nos aces sí ve is ao ci da dão, que de ve rá
se locomover por grandes distâncias para ser aten di do, en fren tan do fi las ain da ma i o res, do que as que
já existem. E a isso, Senhor Presidente, se dá em
nome da me lho ria do aten di men to ao usuá rio.
As distorções pre sentes na proposta de re estruturação saltam aos olhos, Senhoras e Senhores
Senadores. To memos como exemplo a extinção da
Superintendência do meu Estado, que passaria a
ser ser vi do por uma Ge rên cia Exe cu ti va, su bor di nada à Superintendência do Estado do Amazonas.
Faz sen ti do? O Esta do do Pará tem 143 mu ni cí pi os,
enquanto os demais Estados da região Norte, so ma dos, têm 167; no Esta do do Pará exis tem 382 mil
be ne fi ciá ri os do INSS, superando fa cil men te os 293
mil que re pre sen tam a soma dos de ma is es ta dos; a
folha mensal dos benefícios no Pará é de 67 mi lhões de reais, enquanto nos outros cinco Estados
da re gião, so ma dos, fica em tor no de 50 mi lhões de
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re a is. Por que, en tão, con tem plar o Esta do do Pará
com a mera es tru tu ra de Ge rên cia Exe cu ti va?
Essas são ape nas al gu mas das dis tor ções que
pudemos observar na es trutura organizacional pro posta pelo Programa de Melhoria do Atendimento
do Mi nis té rio, a qual pre ci sa ur gen te men te ser re vista. Tal estrutura, como vimos, agrava o já precário
atendimento ao cidadão brasileiro. E isso ainda não
é tudo: se o faz, equivocadamente, em nome de
uma racionalização administrativa, visando a uma
redução de custos, suspeita-se que também esse
objetivo lhe fuja ao alcance: a adoção da nova es trutura promoveria apenas um remanejamento de
cargos, sacrificando a parcela de servidores que
atendem ao público e en gordando a estrutura dos
escalões superiores. Definitivamente, não é esta a
Pre vi dên cia com que so nham os 18 mi lhões de bene fi ciá ri os, nem se quer os 30 mi lhões de con tri bu intes que ga ran tem a so bre vi vên cia do sis te ma.
Para finalizar, Se nhor Presidente, trago aqui
mais uma informação prestada pelas entidades re presentativas dos trabalhadores do setor. Segundo
elas, o INSS contratou, sem licitação, em meados
de 1997, uma Fundação da Universidade de São
Paulo (FIA-USP), para realizar os estudos ne ces sários para a reestruturação do órgão, com um custo
de 2 milhões de dólares para os cofres públicos.
Não só a falta de li ci ta ção, mas tam bém o va lor me
parece descabido. Estou dando entrada em um re querimento de informação ao Ministério da Pre vidência e Assis tên cia So ci al, para ob ter in for ma ções
pre ci sas so bre a ques tão.
Mu i to obri ga do!
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma do Re gi men to.
Para uma comunicação inadiável, por cinco
mi nu tos, tem a pa la vra a Se na do ra He lo i sa He le na.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
da mes ma forma que o Senador Ademir Andrade
apresenta os protestos, Alagoas tam bém teria mu itos a apre sen tar, in clu si ve com re la ção a esse mesmo as sun to. O pro ble ma não é que al guns Se na dores se jam fra cos, Se na dor Ade mir Andra de; o Se nado é fraco. Nossas la mentações são cotidianas;
quantas vezes vamos à tribuna, nosso muro de la mentações, Senadores da Oposição, Senadores da
Si tu a ção, to dos re cla man do so bre as mes mas questões, e nada acon te ce. Tal vez o Se na do seja fra co.
Infelizmente, na tarde de hoje tenho que falar
mais uma vez da situação de vi o lên cia em Ala go as.
Já disse várias vezes nesta Casa do orgulho e da
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hon ra que te nho em ser ala go a na, em re pre sen tar a
gi gan tes ca ma i o ria de mu lhe res e ho mens de bem e
de paz de Ala go as. Mas, in fe liz men te, em fun ção da
voracidade da elite econômica e política que do minou Ala go as du ran te mu i to tem po, é evi den te que a
promiscuidade entre poder econômico, poder po lí tico e instituições da área de segurança pública, o
braço co varde do crime organizado mais uma vez
agiu em Alagoas. Desde o final do ano passado,
com a cha ci na que vi ti mou a De pu ta da Fe de ral Ceci
Cunha e alguns familiares, nós alagoanos ima gi návamos que tínhamos chegado ao fundo do poço.
Dois me ses de po is, nova cha ci na em que um as sessor de um de pu ta do e uma mu lher grá vi da de gê meos de 8 meses foram assassinados em Alagoas.
Agora, na sex ta-feira, mais uma cha ci na que en volveu o irmão do Deputado Federal Luiz Dantas,
ex-prefeito, jun ta men te com sua es po sa.
Não discuto sobre as vítimas, Sr. Presidente;
discuto o caos do Estado de Alagoas em relação à
segurança pública. E o que determinou esse caos?
Desde o ano passado, desde o início do protocolo
de intenções, ainda no antigo Governo ir res pon sável, quando o Governo Fe deral estava impondo ao
Estado de Alagoas o Programa de Demissão Vo luntá ria – por que eu já dis se nes ta Casa que o Go ver no
Federal comandou os interesses da elite corrupta do
Estado de Alagoas quando rolou uma dívida imoral e
absolutamente inconstitucional e impôs esse pro grama – di zía mos que ele iria pro mo ver o caos nas áre as
de educação, saúde e segurança pública, porque
aque les que es ta vam sen do obri gados a ir tra ba lhar –
porque havia uma necessidade da sociedade – iri am ade rir ao Pro gra ma de De mis são Vo lun tá ria.
Alagoas aceitou a irresponsabilidade do Go verno Fe deral, a sua prática nazi-fascista contra os
servidores públicos, e fez demissão em massa, in clu si ve na área de se gu ran ça pú bli ca. Hoje não podemos fazer concurso, temos um déficit gigantesco
de pes so al e te mos es ta be le ci da, em mu i tos mu ni cípi os, a pro mis cu i da de en tre o po der po lí ti co, a es trutura de segurança pública e o po der econômico.
Por tan to, quan do o po der po lí ti co ou o po der eco nômico agem infringindo a lei, a instituição não está
apta para enfrentar esse poder, porque é sus ten tada por ele.

gá-la. Além da vi o lên cia, da fome, da mi sé ria e do sofrimento – várias ve zes subi ao “mu ro fo ne” de la mentações para reclamar da situação de Alagoas –, o
povo alagoano enfrenta problemas na área de se gurança.
Queremos uma resposta, inclusive, do Se nado. Queremos a so li da ri e da de dos Se na do res, por que
a esta Casa que cabe respeitar a Federação e re presentar coletivamente todos os Estados e defender os
ple i tos des ses pe ran te o Go ver no Fe de ral. Sei que influ en ci a mos pou co. Já dis se que o Se na do é fra co; se
não fosse, conseguiríamos muitas coisas. Falamos
contra o FMI, contra isso, contra aquilo, mas, efe ti vamen te, não há mu dan ça al gu ma na po lí ti ca do Go verno Federal. Nós, alagoanos, queremos a so li da ri e dade dos Senadores, inclusive – e especialmente – a
dos Se na do res que fa zem par te da base de sus ten tação do Go ver no, para que o Pre si den te da Re pú bli ca
olhe para o nosso Estado, para que Alagoas possa
estabelecer mecanismos ágeis, concretos e eficazes
para en fren tar essa es tru tu ra co var de e cor rup ta que é
a es tru tu ra do cri me or ga ni za do.
Des cul pe-me por ter ul tra pas sa do o tem po, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
exor bi tou ape nas al guns se gun dos.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral, pela or dem.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL – AM. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, reque i ro a V. Exª – peço des cul pas por fa zê-lo ago ra –
determine à Secretaria Geral da Mesa que en vie ao
Ministro Sarney Filho uma cópia do meu discurso,
uma vez que ali es tão as con si de ra ções fi na is.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
será aten di do na for ma re gi men tal.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, projetos de lei do Senado que serão lidos
pelo Sr. 1º Secretário em exer cí cio, Se na dor Car los
Patrocínio.

Então, Ala go as quer uma so lu ção.
Sem pre tive o ma i or pre con ce i to em re la ção à
intervenção. Não queremos a intervenção na área
de se gurança pública. Queremos que o Governo
Federal cumpra com sua obrigação constitucional,
que vol te seus olhos para o Esta do de Ala go as e rene go cie a dí vi da, por que não te mos con di ção de pa-

Dispõe so bre indisponibilidade de
bens de vítimas de seqüestro, e dá ou tras pro vi dên ci as.

São li dos os se guin tes:
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 162, DE 1999

O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Verificada a ocorrência dos crimes de
seqüestro ou de extorsão mediante seqüestro, tor nam-se indisponíveis os bens da vítima, bem como
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os de seu cônjuge e de seus parentes, con san güíne os e afins, até o ter ce i ro grau.
§ 1º A autoridade policial, no prazo de até 24
(vinte e quatro) horas, comunicará à autoridade
judicial a ocorrência do fato criminoso, solicitando as
providências devidas.
§ 2º A autoridade judicial processará os fatos e
atos respectivos e, sem prejuízo de outras medidas
que julgar cabíveis, tomará, em até 24 (vinte e
quatro) horas, as providências necessárias para que
se tornem indisponíveis os bens das pessoas de
que trata o caput deste artigo.
Art. 2º A indisponibilidade de bens, para os
efeitos des ta lei, não in ci de so bre re la ções ju rí di cas
preexistentes à ocorrência do crime, e nem implica
li mi ta ção aos po de res de ad mi nis tra ção e de ges tão
ou restrição ao direito de usufruto desses mesmos
bens.
Art. 3º Ces sa au to ma ti ca men te, a in dis po ni bi lidade dos bens das pessoas referidas no caput do
art. 1º, no mo men to em que ter mi nar o se qües tro.
Art. 4º A omis são ou re tar da men to de in for mações às autoridades competentes, após a ocor rência do ato cri mi no so, so bre atos ou fatos referentes
ao delito de seqüestro ou de extorsão me di an te seqüestro, mesmo que apenas tentados, será punida
com pena de um a quatro me ses de detenção, ou
mul ta de tre zen tos e qua ren ta di as-multa.
Pa rá gra fo úni co. Será as se gu ra do si gi lo ab soluto da identidade de toda e qualquer pessoa que
comunicar a ocor rên cia de se qües tro ou, de al gu ma
for ma, co la bo rar com as in ves ti ga ções po li ci a is.
Art. 5º As instituições estão proibidas, a partir
do mo men to do re ce bi men to da no ti fi ca ção ju di ci al e
enquanto perdurar o seqüestro, de realizar ope rações de crédito com as pessoas a que se refere o
art. 1º desta lei, punindo-se a violação deste artigo
com pena de de ten ção de seis me ses a um ano.
Art. 6º O Juiz po de rá au to ri zar a dis po si ção de
atos que te nham por ob je to os bens das pes so as de
que trata o ca put do Art. 1º, bem como as ins ti tu ições financeiras poderão re a li zar ope ra ções de cré dito com as mesmas pessoas, desde que, em am bos os casos, com pro ve si tu a ção de necessidade e
mo ti vo não re la ci o na do ao se qües tro.
Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Nos dias atuais temos vivenciado a prática
crescente de crime de seqüestro, atingindo
várias camadas da sociedade e, principalmente,
pessoas que não têm o devido aparato de

464

proteção para sua defesa, na ocasião da
ocorrência do crime.
Este crime, além de trazer da nos mo ra is e físicos quase que permanentes em suas vítimas,
pro vo ca nas pes so as que os so frem um sen ti mento constante de insegurança, que nenhuma me dida policial pode minimizar. Este crime, tipificado
penalmente como continuado, na verdade não ter mina com o resgate do seqüestrado, pois terá se qüe las per ma nen tes.
Em abril de 1992, o Senado Federal enviou à
Câmara dos Deputados, após apro va ção em de cisão ter mi na ti va na Co mis são de Cons ti tu i ção, Justi ça e Ci da da nia (CCJ), o Pro je to de Lei do Se na do
nº 259/91, de autoria do eminente Senador Ma u rício Cor rêa.
A proposição recebeu, no Senado Federal,
Parecer, pela aprovação, do eminente Senador
Francisco Rollemberg, após exaustiva análise da
matéria.
Na Câmara, a proposição foi inquinada de
in cons ti tu ci o nal, sob a ale ga ção de fe rir o art. 5º,
inciso XXII e LIV, da Carta Magna, em relatório
fir ma do pela De pu ta da Zu la iê Co bra.
O argumento de que a in dis po ni bi li da de de
bens proposta fere o direito de propriedade é,
com certeza, im procedente, tendo em vis ta que
não se tra ta de per da dos bens, ape nas de in disponibilidade dos mesmos por certo tempo, sendo claro que a propriedade continua intocada.
Mutatis mutandis, há similaridade com institutos
tais como pe nho ra, de po si tá rio fiel.
Em re la ção ao ale ga do de vi do pro ces so le gal,
a pro po si ção que ago ra apre sen to o pre vê, co lo cando na es fe ra ju di ci al as pro vi dên ci as ne ces sá ri as.
Assim, sanadas as alegadas imperfeições e,
principalmente, tendo em vista a ocorrência cada
vez mais fre qüen te des te cri me he di on do, é que reproduzo a proposição, na certeza de sua aprova ção
rá pi da e efi caz.
Sala das Ses sões, 22 de mar ço de 1999. – Sena dor Luiz Este vão.
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 163, DE 1999
Cria contribuição destinada a financiar programas de tratamento de doen ças provocadas pelo uso de bebidas al coó li cas, e dá ou tras pro vi dên ci as.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada contribuição destinada a fi nanciar programas de saúde destinados à pesquisa,
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à prevenção e ao tratamento de doenças pro vo cadas pelo uso de be bi das al coó li cas.
Parágrafo único. A contribuição de que trata o
caput será de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
preço (FOB) de bebida alcoólica.
Art. 2º Os recursos arrecadados serão
repassados diretamente ao Ministério da Saúde,
que os destribuirá segundo critérios de incidência
das patologias pelas várias regiões do País.
Art. 3º Esta Lei será regulamentada em 90 dias
a contar da data da publicação.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da
publicação.
Justificação
A idéia do projeto é fazer com que a sociedade
se desonere, pelo menos em parte, de encargos
referentes a gastos com patologias provocadas pelo
uso de bebidas alcoólicas, transferindo este ônus para
o próprio usuário que, afinal, foi o agente que as
provocou, sendo, portanto, o principal responsável.
Determinou-se que o administrador de tais
recursos seja o Ministério da Saúde, que adotará
como critério de distribuição dos mesmos a própria
incidência das doenças, ou seja, recebem mais as
localidades que tenham maior incidência de
doenças provocadas pelo uso de bebidas
alcoólicas.
Adicionalmente o aumento do preço final dos
produtos poderá ter como conseqüência secundária
a reduçaõ do consumo, mormente nas camadas
mais jovens da população brasileira.
Sala das Sessões, 22 de março de 1999. –
Senador Luiz Estevão
(À Comissão de Assuntos Econômicos
– decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 164, DE 1999
Cria contribuição destinada a
financiar programas de tratamento de
doenças provocadas pelo fumo e dá
outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica criada contribuição destinada a
financiar programas de saúde destinados à
pesquisa, à prevenção e ao tratamento de doenças
provocadas pelo fumo.
Parágrafo único. A contribuição de que trata o
caput será de 50% (cinqüenta por cento) sobre o
preço (FOB) do fumo e produtos derivados.
Art. 2º Os recursos arrecadados serão re passados di retamente ao Ministério da Saúde, que os
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distribuirá segundo critérios de incidência das pa tolo gi as pe las vá ri as re giões do País.
Art. 3º Esta lei será regulamentada em 90 dias
a con tar da data da pu bli ca ção.
Art. 4º Esta lei en tra em vi gor na data da pu blicação.
Justificação
Não se tem notícia do montante exa to do
gasto público com doenças provocadas pelo
fumo, mas sabe-se, com segurança, que o uso
do fumo é a terceira causa de mortes no Brasil,
responsável por cerca de 12 por cento dos óbi tos re gis tra dos.
Cré di to deve ser dado às cam pa nhas na ci ona is e de âm bi to lo cal con tra o fumo e já se nota
uma pequena diminuição no uso, mas muito há
ain da a se fa zer na luta con tra essa ter rí vel e malé fi ca dro ga.
Nos Estados Unidos já se anunciou que o
próprio Go verno pretende acionar judicialmente
a indústria de cigarros para recuperar os recursos, ou parte deles, gastos no tratamento das
do en ças pro vo ca das pelo fumo.
O presente projeto de lei retrata a idéia de
que o fumante, que é causador de sua própria
doença, seja o responsável financeiro, pelo me nos em parte, de seu tratamento, aliviando o
Esta do des se ônus, para o qual não con cor reu.
Adicionalmente, o aumento do preço final
dos pro du tos po de rá ter como con se qüên cia secun dá ria a re du ção do con su mo, prin ci pal men te
nas ca ma das mais jo vens da po pu la ção.
À con si de ra ção de V. Exªs
Sala das Sessões, 22 de março de 1999. –
Se na dor Luiz Este vão.
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 165, DE 1999
Dispõe so bre a pre ser va ção da concepção ur banística da Capital Federal e
dá ou tras pro vi dên ci as.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Para fins de proteção do Conjun to
Urbanístico de Brasília, tombado nos termos do
Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio
His tó ri co e Artís ti co Na ci o nal (IPHAN), fi cam preser va das as se guin tes áre as:
I – Setor de Habitações Individuais Norte
(SHIN);
II – Se tor de Man sões do Lago Nor te (SMLN);
III – Setor de Mansões Dom Bosco (SMDB);
IV – Setor de Habitações Individuais Sul
(SHIS),
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Parágrafo único. Para efeito da preservação
das áreas de que trata o caput deste artigo serão
mantidos os índices e critérios de ocupação e uso
do solo vigentes naquelas áreas em 31 de janeiro
de 1999.
Art. 2º O Poder Executivo do Distrito Fe deral expedirá ins tru ções para o cum pri men to desta lei.
Art. 3º Esta lei entra e vigor na data de sua
publicação.
Jus ti fi ca ção
Imbuídos do legítimo dever, conferido pela
população de Brasília, de enviar todos os esforços no sen ti do de ze lar pela pre ser va ção de nosso bem cultural mais importante – a concepção
urbanística da Capital Fe deral – encaminhamos,
para apreciação desta Casa, o presente Proje to
de Lei.
Na con di ção cons ti tu ci o nal de ca pi tal de todos os brasileiros, Brasília torna-se me recedora
de tratamento diferenciado relativamente às de mais capitais, mesmo em relação àquelas que
igualmente os tentam o atributo de Patrimônio
Nacional e, mais ainda, de Patrimônio Cultural
da Hu ma ni da de.
É no tória a preocupação de vários seto res
da so ci e da de, seja pelo Go ver no, seja pela so ciedade civil, em Brasília e em todo o País, com
even tu a is in ter ven ções que ve nham a des ca racte ri zar o pro je to ur ba nís ti co da Ca pi tal.
Se medidas como as que ora propomos tomar
não forem efetivamente implementadas, estaremos
compactuando com a inércia que pode levar à de gradação ir re pa rá vel des te bem cultural, mundialmente
re co nhe ci do pela sua con cep ção e ar qui te tu ra.
A re le vân cia e o re fle xo da si tu a ção pe cu liar em que se encontra este patrimônio mundial
impõem a con veniência, e até mesmo a urgência, de eleger mei os com vistas à sua in te gri dade, que hoje sofre pressões mi gratórias in comparáveis em face de sua condição de eixo de
atração de mo vi men tos po pu la ci o na is, ad vin dos
de to das as re giões bra si le i ras. Esse pa tri mô nio
– pertencente a todo cidadão brasileiro e não
apenas aos que nele residem – teve seu núcleo
tom ba do, mas ca re ce de uma ma i or área de proteção que permita man ter sua concepção ur banística, nas escalas propostas no projeto ori ginal.
As áre as abran gi das na pro po si ção que ora
apresentamos, constituem complemento ex trema men te im por tan te e sig ni fi ca ti vo da es ca la bucólica de Brasília, caracterizando-se pelo franco
predomínio do verde, idéia do urbanista Lú cio
Costa, que trouxe para a escala residencial o
em brião de uma nova ma ne i ra de vi ver.
Embo ra seja evi den te a cres cen te cons ci en ti-
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zação da sociedade em relação à importância de
preservar nossa capital, é fator inconteste que a
aparente fragilidade do suporte legal relativo à
preservação de sua concepção urbanística torna
me ri tó ria qual quer ini ci a ti va em fa vor de seu apri moramento.
É este o ânimo que preside a apresentação
deste Pro jeto de Lei para o qual solicitamos a
aco lhi da dos ilus tres pa res.
Sala das Sessões, 22 de março de 1999. –
Se na dor Luiz Este vão.
(À Comissão de Educação – de cisão
terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 166, DE 1999
Acrescenta dis positivo à Lei nº
6.001, de 19 de dezembro de 1973, que
dis põe so bre o Esta tu to do Índio.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º Acrescenta-se ao art. 18 da Lei nº
6.001, de 19 de dezembro de 1973, o seguinte §
2E:
Art. 18. .................................................
§ 1º .......................................................
“§ 2º Será permitido, na reserva in dígena demarcada, explorar em par ceria,
para fins de produção agropecuária, até
trinta por cento das suas terras apro ve itáveis, com prévia concordância da co munidade local e ma ni fes ta ção fa vo rá vel
dos ór gãos fe de ra is com pe ten tes, obe decidos os critérios de preservação e con servação ambiental e ecológica, sob a
con di ção de que cin qüen ta por cen to dos
recursos en tão auferidos sejam apli cados em assistência à sa úde, educa ção e
bem-estar da que la co mu ni da de in dí ge na, respe i ta dos seus cos tu mes e tra di ções, e os restan tes cin qüen ta por cen to se jam usa dos com
a mesma finalidade em outras comunidades
indígenas desprovidas de receita decorrentes
de exploração em parceria, desde que localiza das no mes mo Esta do.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data da
sua apro va ção.
Art. 3º Re vo gam-se as dis po si ções con trá rias.
Justificação
As comunidades indígenas dis põem de ex tensas áreas de terras oci osas, onde nada é ex plorado e cuja posse não lhes assegura os ne ces sá ri os be ne fí ci os para a so bre vi vên cia.
Os in dí ge nas têm di fi cul da des para ex plo rar as
suas terras de modo lucrativo, dadas as limitações
de seus usos e costumes. Entretanto, não explorar
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essas terras para gerar riqueza que possa favo re cer es sas mes mas co mu ni da des é ini bir o seu
desenvolvimento e o da quelas regiões e man tê-las atra sa das.
Este Pro je to de Lei pro põe, en tão, vi a bi li zar
a exploração agropecuária em terras pertencentes a co mu ni da des in dí ge nas em parceria com a
co mu ni da de lo cal, des de que esta ex plo ra ção se
faça com pré via e ex pres sa con cor dân cia da quela de ter mi na da co mu ni da de e ma ni fes ta ção fa vorável dos órgãos federais competentes, e ainda
sempre sob a fiel obediência dos critérios de
pre ser va ção e con ser va ção am bi en tal e eco ló gica.
Além dis so, con di ci o na que os re cur sos auferidos com essa exploração em parceria sejam
con ver ti dos em ser vi ços de as sis tên cia à sa ú de,
educação e bem-estar para aquela comunidade,
respeitados seus costumes e tradições, em percen tu a is dis tri bu í dos en tre a co mu ni da de in dí gena lo cal e ou tras tan tas des pro vi das de re ce i tas
dessa ordem, mas localizadas no mesmo Esta do.
Dessa forma, explorando-se as terras in díge nas em par ce ria, sob cri té ri os e prin cí pi os rí gidos e limitados, e somente para fins de produ ção agro pe cuá ria, fi ca rá as se gu ra da àque las comunidades uma fon te de ren da, que será re ver tida em be nefício dos próprios índios e das re giões que ha bi tam.
Sala das Sessões, 22 de março de 1999. Se na dor Jo nas Pi nhe i ro.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 6.001, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1973
Dis põe so bre o Esta tu to do Índio
....................................................................................
Art. 18 As ter ras in dí ge nas não po de rão ser
objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou
negócio jurídico que restrinja o pleno exercício
da posse direta pela comunidade indígena ou
pe los sil ví co las.
§ 1º Nes sas áre as, é ve da da a qual quer pessoa es tra nha aos gru pos tri ba is ou co mu ni da des
indígenas a prática da caça, pesca ou coleta de
fru tos, as sim como de ati vi da de agro pe cuá ria ou
extrativa.
§ 2º (Ve ta do).
....................................................................................
(À Comissão de Assuntos Sociais –
de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Os projetos lidos serão publicados e remetidos às Co missões com pe ten tes.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 19, DE 1999
(Em re gi me de ur gên cia, nos ter mos do Re que rimen to nº 91, de 1999 – art. 336, in ci so II)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 19, de 1999 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 102, de
1999, Re la tor: Se na dor Pa u lo Sou to), que auto ri za a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a contratar operação de crédito externo junto ao
Banco Inter na ci o nal para Re cons tru ção e Desen vol vi men to – BIRD, no va lor equi va len te a
até cinco milhões de dólares norte-americanos, destinada a fi nanciar par ci almente o Programa de Apoio à Reforma de
Sistemas Estaduais de Previdência –
PARSEP.
A Presidência comunica ao Plenário que po derão ser oferecidas emendas até o término da
discussão.
Em dis cus são o pro je to.
Para discutir, concedo a palavra ao Se nador La u ro Cam pos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, parece-me que hoje
ha ve rá ape nas uma fa ca da na sa ú de do Bra sil. Outro dia, seis con tra tos de en di vi da men to ex ter no brasi le i ro fo ram apro va dos aqui. Na que le dia, tive cin co
minutos para criticar cada um deles; portanto, con segui fa lar trinta minutos. Hoje, nesse sentido, la mento que sejam apenas cinco, mas me regozijo,
em nome da saúde do Brasil, porque se trata ape nas de dois pro je tos de en di vi da men to ex ter no.
O jor nal Fo lha de S.Pa u lo já acor dou e on tem,
na sua coluna Painel, mostra que tem consciência
do que está acon te cen do aqui faz mu i to tem po.
Os empréstimos externos, como tudo mais
neste País, são desviados, são me nosprezados,
são ila que a dos, por que o que há de prin ci pal é o pagamento de juros ao sistema financeiro nacional e
internacional. Tudo sai pelo ralo, de modo que nada
se faz pela saúde, pela educação, pelos fun ci o ná rios públicos, pelas obras essenciais, porque tudo é
con su mi do no pa ga men to de ju ros da dí vi da.
O jor nal Folha de S.Paulo no ti ci ou aqui lo que
dissemos na úl ti ma opor tu ni da de que ti ve mos de lutar, em vão, con tra o au men to do en di vi da men to exter no. Esses em prés ti mos vêm sem pre como a pí lula colorida, pintados de destinações essenciais; na
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aparência, vão todos para o social, para a saúde,
para obras inadiáveis. A própria justificativa do Go verno para o último que por aqui passou, afirma va
que outros des ti nos, que não o so ci al, que não obras
es sen ci a is, po de ri am ser da dos àque le di nhe i ro pro veniente de empréstimo externo, ou seja, poderia ser
usa do para pa ga men to da dí vi da ex ter na e de ju ros. O
Brasil, nesse momento, chegou a um ponto crucial e
crítico em que já não dispomos de recursos nem de
reservas em dólar tampouco de entrada de dinheiro
do sistema financeiro privado internacional mediante
empréstimos que nos permitiriam importar chocolate,
gra va ta Hermès e car ro de luxo. Não im por ta o que
seja; o que importa é importar e, assim, achatar os
preços nesse combate fa lacioso ao ín dice de pre ços.
Agora, acabou: já não podemos continuar
amassando os preços internos e levando à falência
as nos sas in dús tri as, que não po dem con cor rer com
as importações subsidiadas pelo próprio Governo
brasileiro. Aqueles que, diante da desvalorização
cam bi al, não que rem au men tar seus pre ços têm de
fechar suas portas. Comerciantes e pequenas em presas brasileiras vão à falência. Apenas no setor
de brinquedos fo ram 530 indústrias faliram, vítimas
des se pla no per ver so, ba se a do no au men to da dí vida ex ter na, que pas sou de US$250 bi lhões.
Realmente, “não há bem que sempre dure nem
mal que nunca se acabe”. Agora, eis a essência do
Plano Real, com uma âncora enfiada na fome do
povo.
Mas os brasileiros aumentaram seu padrão de
con su mo, di zem os téc ni cos do Go ver no. Ora, se aumentaram o padrão de consumo, e o diagnóstico da
in fla ção era o ex ces so de con su mo, o ex ces so de deman da, en tão, o Go ver no con se guiu che gar a um objetivo oposto ao por ele declarado, qual seja, exa tamente a redução da demanda, a redução do con sumo. E, se conseguiu vencer a inflação e, mesmo as sim, o povo aumentou o consumo, ou o diagnóstico
estava errado, ou o Governo está equivocado – ou
men tia an tes, ou está men tin do ago ra, fal tan do agora com a ver dade. O fato é que a verdade um dia
chega.
Hoje, não temos mais reservas; não temos
mais dólares. A dívida ex terna não pode aumentar
por que “fe cha ram a tor ne i ra” de novo, a tor ne i ra dos
empréstimos externos. Enquan to isso, fi ca mos aqui,
brincando de aprovar em préstimos numa situação
des tas; em prés ti mos es tes que são ago ra pla ce bos,
re mé di os não des ti na dos ao mal ex pres so no ró tu lo:
“empréstimo para a saúde”. Na realidade, este empréstimo não vai para a saúde nem para a edu cação, não; vai mes mo, como de cla ra do na úl ti ma jus-
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tificativa de empréstimos externos que aprovamos
aqui na se ma na pas sa da, para o pa ga men to dos juros, para ro lar esta dí vi da in con tro lá vel, des go ver nada, que pas sou ago ra a go ver nar o pró prio Go ver no,
que passou agora a go vernar o nosso Banco Cen tral. Por onde ela passa, se transforma em reais,
ala gan do a base mo ne tá ria, que tem que ser en xu ta
com o au men to de dí vi da pú bli ca.
A dí vi da ex ter na gera o au men to da dí vi da pública tam bém – twin de bits –, como di zem os ameri ca nos, ou seja, dí vi das gê me as. E, as sim, apro vamos o que sabemos ser a proximidade e a pe ne tração no de sas tre.
Obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Encer ra da a dis cus são.
Em vo ta ção.
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet
para en ca mi nhar a vo ta ção.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB – MS. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs. e Srs. Se na do res, é ine gá vel a crise da Fe de ra ção bra si le i ra. É ine gá vel que os mu nicípios do nosso País estão altamente sacrificados;
jun ta men te com eles, as Uni da des da Fe de ra ção; e,
jun ta men te com es tas, a União. Há uma cri se da Federação bra sileira que precisa ser solucionada.
Entre as causas desta crise, mu itos apontam – la mento que seja assim, como causa, e não penso
que seja essa a causa –, a folha de pagamentos
dos servidores públicos no Brasil, aí incluídos os
pensionistas e os inativos, isto é, aqueles que de ram uma parte de suas vidas, que trabalharam, que
con tri bu í ram e es pe ram ter um jus to des can so, uma
justa aposentadoria, para sua manutenção e para
manutenção de sua família, para atendimento de
seus encargos primordiais e de suas necessidades
básicas.
Ago ra mes mo, Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Senadores, o que estamos discutindo às vésperas do
dia 1º de maio? Se haverá reposição do salário mí ni mo de acor do com a in fla ção ou se ha ve rá in de xação. Contudo, de uma forma ou de outra, a que se
atribui a impossibilidade de conceder um índice de
sa lá rio mí ni mo? É por que isso afe ta ria a Pre vi dên cia
So ci al do País, que, se gun do di zem, não su por ta arcar com o peso da fo lha de pa ga men to dos ina ti vos,
que está exageradamente gran de, não ha ven do recursos para cumpri-la. É preciso, então, sacrificar
aqueles que um dia já trabalharam, para poder dar
au men to àque les que es tão, hoje, tra ba lhan do. Penso, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que isso não é
jus to. Te mos de en con trar uma so lu ção.
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Alguns governadores, que estão reunidos aqui
com o Governo Federal – há até uma comissão para
isso –, estão apontando, como uma fórmula para
solucionar os problemas das Unidades da
Federação, a criação dos Fundos de Previdência
Estaduais. Esses fundos, segundo os governadores,
teriam condições de arcar com as despesas
oriundas do pagamento dos pensionistas e dos
inativos. E parece que há uma tendência no sentido
da criação desses Fundos de Previdência
Estaduais, os quais, segundo a exposição de
motivos que leio neste projeto, seriam custeados
pelos recursos oriundos desse empréstimos. Seria
esta uma primeira parte.
Há, na verdade, a necessidade de US$10 mi lhões. Ocorre que, nesse primeiro pedido, está-se
falando em US$5 milhões, para o que os Estados
firmariam convênio com a União, por meio dos Mi nistérios da Fazenda e do Pla nejamento, de tal or dem que receberiam es ses recursos a fundo per dido.
Ora, Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores,
sou desses que pensam, realmente, como o Se nador Lauro Campos, que o Brasil já está ex tre mamente endividado. Todavia, como faremos para en contrar uma solução para enfrentar a crise bra si le ira?
Esses US$5 mi lhões se rão des ti na dos às Uni dades Fe de ra ti vas da República, que não têm recursos,
que não es tão com suas fo lhas de pa ga men to em dia.
O meu Esta do, por exem plo, deve ain da três par ce las
– no vem bro, de zem bro e o 13º sa lá rio. Os pen si o nistas es tão so fren do; tudo está sen do jo ga do nas cos tas
dos ser vi do res, prin ci pal men te dos ina ti vos.
Assim, Sr. Presidente, temos de encontrar
uma solução na defesa dessas pessoas, daqueles
que prestam ou já prestaram serviços ao Estado, à
máquina administrativa do Estado, ou que dela são
pensionistas. Não vejo, pois, como não atendermos
à solicitação deste empréstimo, cujo projeto foi tão
bem re la ta do pelo Se na dor Pa u lo Sou to, um ho mem
que governou o Estado da Bahia e que, portanto,
conhece as dificuldades inerentes a cada Unida de
da Fe de ra ção bra si le i ra.
Acredito que este empréstimo favorecerá o
servidor, que nos cumpre defender; não lhe podem
ser, como vêm sendo, atribuídas todas as des graças des te País. Pa re ce até que só es ta mos fa zen do
eco no mia em cima do ser vi dor pú bli co, que está há
cin co anos sem ne nhum au men to sa la ri al. A pa ri dade entre os ativos e os inativos, prevista na Cons tituição da República, não está sendo respeitada
também, Sr. Presidente, Srs. Senadores. Portanto,
urge aten der a um pe di do de em prés ti mo des sa natu re za, qual seja, o pa ga men to de pes so al.
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Há uma comissão de eminentes governadores
à frente disso, interessados na criação desses
Fundos de Previdência.
Sr. Presidente, estou justificando meu voto e
encaminhando a votação, e creio já ser o suficiente
pois a matéria tem conteúdo humano. É preciso
encontrar uma maneira de criar os Fundos de
Previdência nos Estados, para que eles dêem conta
de pagar o que merecem aqueles que trabalharam
um dia para a máquina administrativa, seja
municipal, estadual ou federal.
É por isso que darei meu voto favorável ao
pedido de empréstimo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
pa la vra o Re la tor, Se na dor Pa u lo Sou to.
O SR. PAULO SOUTO (PFL – BA. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ouvi, com todo
respeito, a ma té ria a que se re fe riu da tri bu na o Senador La u ro Cam pos. Fi quei en tão me per gun tan do
se, ao re la tar fa vo ra vel men te o pro je to, eu ha via come ti do algo que me do es se a cons ciên cia como Senador representante de meu Estado. Certamente
que não. Muito do que ia dizer ficou prejudicado
pela intervenção precisa do Senador Ramez Te bet.
Afinal de contas, a que se destina o empréstimo?
São recursos mui to pequenos destinados apenas a
fornecer as sistência técnica aos Estados que que iram cri ar seus Fun dos de Pre vi dên cia em ba ses sóli das, pois o País já se can sou de ter, prin ci pal men te
no âmbito dos Municípios, Fundos de Previdência
que se constituíram em verdadeiros contos do vi gário, que desapareceram e não trouxeram nenhum
be ne fí cio aos ser vi do res.
Agora, o Ministério da Previdência pre tende
fornecer assistência técnica para os Estados que
queiram criar esses fundos. E o que é que esses
fun dos pre ten dem? Jus ta men te cri ar con di ções para
que os nossos apo sen ta dos e pen si o nis tas, no fu turo, não ve nham a ter a pers pec ti va de os seus proventos serem ameaçados. Nada mais meritório. E
pos so fa lar isso com cer to co nhe ci men to por que tive
a felicidade de, no Governo do Estado da Bahia,
apro ve i tan do os re cur sos da pri va ti za ção da Co el ba,
em pre sa de ener gia elé tri ca, ca pi ta li zar um fun do de
R$400 milhões. Tiramos, no Esta do, R$400 mi lhões
cash para iniciar um fundo de previdência, visando
garantir, no futuro, o pa ga men to dos pen si o nis tas e
aposentados. Isso é muito pouco, mas vai permitir
que nós, ape nas gra da ti va men te, ano a ano, pos samos crescer 5% a 10%. A criação desse fundo vai
evi tar que pos sa mos en fren tar o que já acon te ce na
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maioria dos Estados bra sileiros – e iria aconte cer
co nos co se não to más se mos essa pro vi dên cia: que
inativos e pensionistas possam consumir, dentro de
pouco tem po, até mais de 50% da folha de pa gamen to do Esta do.
Trata-se de um recurso modesto destinado a
fornecer apenas assistência técnica para Estados
que quiserem se desfazer de patrimônio e destinar
re cur sos da pri va ti za ção para a for ma ção des se fundo; assistência técnica que permitirá que esse pro ces so seja fe i to em ba ses só li das. A meu ver, es ses
re cur sos são a úni ca so lu ção para que mu i tos Estados pos sam sair da si tu a ção in su por tá vel em que se
en con tram. Diz-se que al guns de les, da qui a pou cos
anos, vão con su mir 100% dos re cur sos de sua re ceita tributária ape nas com o pa ga men to de ina ti vos e
pen si o nis tas. Isso sig ni fi ca o caos.
Essa é apenas uma modesta contribuição do
Governo Fe deral, que está atinando para outras
possibilidades, entre elas a compensação. Ou seja,
os Estados que adotaram o Regime Único vão ter
recursos devolvidos do Governo Fe deral para que
pos sam cri ar esse fun do e até mes mo uti li zar re cursos da pri va ti za ção.
Por isso, penso que esse empréstimo é mui to
jus to para o fim a que se des ti na. É uma das for mas
que os Estados te rão para ade quar cus to de pes soal à dis po ni bi li da de do Te sou ro.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a pa la vra ao Se na dor Ade mir Andra de, para enca mi nhar a vo ta ção.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, nada
específico contra este projeto, mas preocupa-me
esse compromisso que não foi cumprido pelo Go verno. Nos Esta dos bra si le i ros que cri a ram o Re gi me Jurídico Único, muitos dos seus funcionários pagaram,
até determinado período, o INSS e, agora, com essa
nova fór mu la do pro ces so de apo sen ta do ria, o Go verno quer que o Estado pague o total da apo sen ta doria do fun ci o ná rio sem le var em con ta todo o pe ríodo que ele recolheu ao sistema de previdência pri vado.
Há cer ca de três me ses, as sis ti a di ri gen tes de
institutos de previdência de milhares de municípios
espalhados por este Brasil in teiro correr ao Con gresso Nacional contra as medidas tomadas pelo
Mi nis tro da Pre vi dên cia, que quis aca bar, de fi ni ti vamente, com seus institutos. Então, é muito pre o cupante confiar no Governo, acreditar nos seus com pro mis sos e nas suas pro mes sas não cum pri das.
Sr. Pre si den te, há duas pro pos tas de em prés timo para serem votadas hoje, em seguida a esta
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vem outra – há algo de estranho. Então, em nome
do Blo co, co mu ni co que iremos fazer um pedido de
ve ri fi ca ção no mo men to da vo ta ção des se em prés timo. Isso se dará mais quando da apre ci a ção do segun do em prés ti mo por que ele traz, como cus tos administrativos, 4,8%, o que con sideramos um valor
extremamente alto. Para o desenvolvimento ins ti tucional, sem que sa ibamos exatamente que tipo de
ações estão previstas para serem realizadas, es tabe le ce 15% do va lor to tal do em prés ti mo.
Além dis so, o Se na dor José Edu ar do Du tra fez
um pedido de informação, independentemente do
trâmite do processo. O Presidente da Comissão de
Economia, Senador Fernando Bezerra, e o próprio
Relator, Se nador Pedro Piva, comprometeram-se
em man dar as in for ma ções an tes que a ma té ria fosse vo ta da no Ple ná rio do Se na do. Esse com pro misso não foi cumprido e, em função disso, em nome
do Bloco, iremos pedir verificação de quorum nas
duas ma té ri as, nes ta ses são.
Era essa a co mu ni ca ção que tinha a fazer a
V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo.) – Con cedo a pa la vra, para en ca mi nhar a vo ta ção, ao Sr. Sena dor Car los Be zer ra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
– Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, las ti mo a posição do Blo co por que esse pri me i ro em prés ti mo visa
a atender os funcionários públicos, que são tra ba lhadores.
Pedi a palavra para destacar que, enfim, apa re ce nes ta Casa algo po si ti vo com re la ção ao ser vidor pú bli co, que, nos úl ti mos anos, tem sido ata ca do
vi o len ta men te como um dos fa to res da cri se bra si le ira. Dis se mu i to bem o Se na dor Ra mez Te bet que o
servidor pú bli co nada tem a ver com a cri se. E nada
tem mesmo! Soube pelos jornais de ontem que o
Governador do Espírito Santo – um grande Go vernador, meu ex-colega, a quem admiro – é visto
como um grande herói, pois está enxugando a má qui na es ta du al. Será que tal en xu ga men to está sendo feito em detrimento da po pu la ção, do ser vi ço de
sa ú de pú bli ca, da edu ca ção? Ve mos es co las fun ci onando em três turnos, alunos sem escolas aos mi lhares. O que te mos feito para estimular o servidor
pú bli co? A co i sa pú bli ca não anda pela mão do presidente, do governador ou do prefeito, mas pela
mão do ser vi dor pú bli co, é este que toca a má qui na
pú bli ca. Nos úl ti mos tem pos, os ser vi do res têm sido
colocados como os vi lões do Bra sil, de nos sa cri se.
A questão do servidor público é de transcendental
importância. Fa la-se mu ito em re for mas, mas uma
das co i sas que o Bra sil não pode se des cu i dar é da sua
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máquina pública, de ter funcionário público sa tis fe ito, bem remunerado, bem amparado para poder
pro du zir bem.
Quando assumi o Governo do meu Estado os
salários estavam atrasados em cinco meses. Com
um ano colocamos os salários em dia. Fui o único
Governador do Brasil a conceder o ga tilho: 30% de
inflação, 30% a mais no contracheque no mês se guin te. Esta mos aí ago ra com qua tro anos sem re ajuste salarial, não me lembro no momento qual é a
de fa sa gem que a in fla ção pro vo cou nos sa lá ri os dos
ser vi do res que con ti nu am sem ne nhum re a jus te.
É ne ces sá rio que o Con gres so Na ci o nal co mece a levantar a ban deira do servidor público, a es timular essa categoria que é fundamental para que a
máquina pública funcione bem, deixar de jogar pe dras e de co lo car a cul pa so bre um se tor que nada
tem a ver com a crise brasileira. A crise brasileira
tem muito a ver com irresponsabilidades cometidas
no pas sa do, em prés ti mos ab sur dos, di nhe i ro jo ga do
no es go to, ju ros ir re a is da po lí ti ca mo ne tá ria que faz
com que a nossa dí vida nossa dobre rapidamente.
Em apenas um semestre, do final do ano passa do
para cá, a dívida aumentou quase R$50 bilhões.
Isso sim, é res pon sá vel pela cri se bra si le i ra.
Vou vo tar fa vo ra vel men te a este pro je to e las timo a po si ção do Se na dor Ade mir Andra de e do Bloco de Oposição. Quanto ao segundo projeto, não
digo nada. Mas pen so que de ve ría mos apro var pelo
menos o primeiro projeto, como sinal de apoio do
Senado aos servidores públicos do Brasil, para de monstrar que estamos ao lado deles e que que remos que o Brasil tenha ser vi do res pú bli cos bem re mu ne ra dos e ca pa ci ta dos para fun ci o nar a má qui na
pú bli ca des te País.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Tem a
palavra o Senador Osmar Dias para encaminhar a
votação.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ago ra fi quei perplexo com a posição que vai assumir o Bloco de
Oposição, pelo menos pelo que disse aqui o Se nador Ade mir Andra de.
Há mais ou menos dez dias, este Ple ná rio votou dois projetos do Rio de Ja ne i ro. Eu, que es tu dei
a Resolução nº 78 e sou au tor da Re so lu ção nº 93,
vo ta da e apro va da pelo Se na do, que al te ra al gu mas
regras da Resolução nº 78, alertei os Senadores
que aqueles dois empréstimos que estavam sendo
so li ci ta dos pelo Esta do do Rio de Ja ne i ro não po deriam ser aprovados por esta Casa porque descum -
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priam integralmente as Resoluções nºs 78 e 93.
Aliás, por um artifício, esses dois projetos foram
ana li sa dos à luz da Re so lu ção nº 69, que de i xou de
vi go rar em ju lho de 1998.
Por que, Sr. Presidente, o relator preferiu a
Resolução 69? Para analisar as Resoluções nºs 78
e 93 sequer aqueles processos poderiam estar aqui
no Senado, porque o Banco Central não poderia
tê-los enviado para cá, se analisados sob o ângulo
da Resolução nº 78.
Aqueles dois projetos foram prontamente
autorizados, inclusive, pelo Bloco de Oposição.
Lembro-me de que, na Comissão de Assuntos
Econômicos, houve apenas dois votos contrários ao
empréstimo, o do Senador Paulo Souto e o meu.
Por isso estranho que, quanto a esse empréstimo
de 5 milhões, com as finalidades propostas, que vai,
sim, auxiliar os Estados e os municípios, mas que,
sobretudo, dará oportunidade aos servidores
públicos de se aperfeiçoarem, não entendo o
porquê dessa proposta de verificação, como uma
manobra para impedir a votação, hoje, do projeto.
Quanto ao segundo empréstimo, relativo ao
Habitar Brasil, devo esclarecer que foi apresentado,
na Comissão de Assuntos Econômicos, pelo
Senador José Eduardo Dutra um requerimento. S.
Exª, contudo, deixou claro que o apresentava para
obter informações que considerava necessárias e
importantes, e não para impedir a votação da
matéria ou para sobrestá-la. Muito pelo contrário, S.
Exª entendia a importância do empréstimo para o
Brasil, sobretudo, Sr. Presidente, porque este
atenderá bairros, camadas menos favorecidas da
população e, portanto, atenderá trabalhadores.
O próprio Senador José Eduardo Dutra fez o
requerimento, que foi aprovado, mas jamais
pretendeu impedir a tramitação da matéria. Ao
contrário, defendeu S. Exª que a matéria fosse
votada de forma rápida.
Portanto, surpreso com essa posição declarada
há alguns minutos, por um representante do Bloco,
solicito aos Srs. Senadores que aprovem esses dois
projetos, porque há urgência nesse sentido, visto que
esses recursos serão muito importantes para o País.
Tenho sido, Sr. Presidente, um crítico de con tratação de novos em préstimos. Te nho votado con tra os empréstimos a Estados que não têm ca pa cida de de pa ga men to e que não obe de cem aos re quisitos bá si cos, mí ni mos das Re so lu ções nºs 78 e 93.
Estes empréstimos, po rém, Sr. Pre si den te, além de
aten de rem a to das as exi gên ci as das re so lu ções em
vi gor do Se na do, são de ex tre ma im por tân cia para o
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País neste mo mento. Portanto, encaminho fa vo ravel men te às suas apro va ções.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concedo a palavra à eminente Senadora Heloisa
Helena, por cinco minutos, para encaminhar a
votação.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL.
Para encaminhar a vo ta ção. Sem re vi são da ora dora.) – Em primeiro lugar, eu gostaria de elucidar a
po si ção do Se na dor Ade mir Andra de. Evi den te mente, na ocasião em que S. Ex.ª falou, senti-me pro fun da men te es cla re ci da. To da via, como fo ram fe i tos
alguns comentários por outros Srs. Se na do res, considero im por tan te, nes te mo men to, pres tar es tes esclarecimentos: Primeiro, em nenhum mo mento, o
Se na dor Ade mir Andra de dis se que o Blo co se po sicionava contra a aprovação dos projetos. Os votos
contrários são o meu e o do Senador Lau ro Cam pos. A gigantesca ma ioria da bancada vota fa vo ravelmente às proposições. Segundo, a única coi sa
que o Senador Ademir Andrade pediu foi efe ti vamente a verificação de quo rum. Isso não é uma
manobra, é um direito de qualquer Se nador, à luz
do que es ta be le ce o Re gi men to, fa zê-lo.
Eu gos ta ria de co men tar um pou co so bre esse
projeto porque, pelos argumentos que são co lo cados por alguns Senadores, não apenas pelo Re lator, mas pelos Senadores Osmar Dias, Ramez Te bet e por vários Se na do res que se po si ci o na ram favo rá ve is à ma té ria, é evi den te que qual quer pes soa
de bom sen so, até in de pen den te de fi li a ção par ti dária ou identidade ideológica, seria favorável. To dos
nós queremos re al men te re sol ver um pro ble ma gravís si mo que exis te nos Esta dos, que é a ques tão da
Previdência. O Governo Federal não tem tido boa
vontade para re sol ver isto. Con ve nha mos, esse empréstimo de US$5 milhões re sol ve rá o pro ble ma da
Pre vi dên cia dos Esta dos? Pen so que se de ve ria entrar com uma ação de crime de responsabilidade
con tra o Pre si den te da Re pú bli ca, em fun ção da forma como S. Exª tra ta Ala go as. E com re la ção a alguns pro je tos que vêm para a Casa, só indo ao Procon por propaganda enganosa. Lembro-me que na quele incêndio de Roraima, que foi muito divulgado
internacionalmente, o Brasil pedia US$4,5 milhões
para apagar o in cên dio. Isso foi uma de mons tra ção
in ter na ci o nal da mais absoluta hu mi lha ção. Como o
Brasil, um País de dimensões continentais, com gi gantesco potencial para seu desenvolvimento eco nô mi co para en trar no ou tro sé cu lo como uma grande na ção, pede US$4,5 mi lhões para re sol ver o proble ma do in cên dio em Ro ra i ma? Ima gi nem se US$5
mi lhões re sol ve rá o pro ble ma da Pre vi dên cia?
Se fizermos as con tas, para to dos os Esta dos,
ve ri fi ca re mos que não so bra rá nada se ti rar mos São
Pa u lo. Des sa for ma, não fi ca rá nada para re sol ver o
problema da Previdência. O que são esses 5 bi -
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lhões di an te da dí vi da dos gran des so ne ga do res?. A
propósito, o Líder do PMDB, Senador Jader Bar balho, pretendia ins ta lar uma CPI para in ves ti gar a sone ga ção quan do a Re ce i ta Fe de ral de nun ci ou à Nação Bra si le i ra o es cân da lo da so ne ga ção.
E esse va lor é me nor que os ju ros que pa ga ria
um único grande sonegador. A in tenção pode ser
lou vá vel, mas o Bra sil tem me ca nis mos in ter nos que
nos permitem trilhar outros caminhos que não essa
situação humilhante, esse “pires na mão”. O Se nador Osmar Dias, cor re ta men te, re fe riu-se ao fato de
que o Senador José Eduardo Dutra, em nenhum
momento, quis impedir a tra mitação da matéria.
Exa ta men te! Não que re mos im pe dir a tra mi ta ção da
matéria na discussão do re gi me de ur gên cia. O Governo Fe de ral – as sim como nós, pois so mos cul pados por não fiscalizar – é responsável, pois muito e
muito di nheiro já entrou e não me lhorou a vida da
população e não resolveu o problema de abas te cimento de água. Conforme bem disse o Senador
Bernardo Ca bral, re cur sos na tu ra is e tec no lo gia serão a gran de dis pu ta do pró xi mo sé cu lo. Nós não inves ti mos em tec no lo gia – nem mes mo em edu ca ção
–, muito me nos em recursos naturais. Estamos en tregando tudo! A disputa entre as nações no pró ximo sé cu lo será tec no lo gia ver sus re cur sos na tu ra is.
Por que não investirmos nessas áreas? Se que remos políticas de empréstimo, por que não in ves timos em tecnologia e recursos naturais? Mas não
vamos dizer que, com US$5 milhões, teremos a re so lu ção do pro ble ma. É até feio di zer isso. É pre fe rível admitir que é para pagar a dívida mesmo. Dizer
que é para resolver o problema da Previdência é
maltratar demais o coração já tão sacrificado dos
servidores públicos, dos aposentados, dos inativos,
como bem dis se o Se na dor que me an te ce deu.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se nado ra He lo i sa He le na, V. Exª en ca mi nhou a vo ta ção,
mas es que ceu-se de di zer se vota con tra ou a fa vor
do pro je to.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Sr. Presidente, embora dentro do Bloco dois Se nadores es te jam con tra a apro va ção dos em prés ti mos
em função dos mo tivos que já expus, a ma ioria do
nosso Bloco, portanto 12 dos 14 Senadores, votam
fa vo ra vel men te à apro va ção da ma té ria.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Mas o
voto de V. Exª é con trá rio.
A SRA. HELOISA HELENA (Bloco/PT – AL) –
Exatamente.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sr. Presidente, tendo sido citado nominalmente,
peço a palavra.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Um
momento, Senador Osmar Dias. Acredito que o
Senador Lauro Campos deseje encaminhar a
votação também.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, eu havia pedido a palavra porque fui
citado várias vezes. Ficou parecendo que não sei
fazer contas. Peço, portanto, a palavra para uma
explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Lauro Campos, solicito a V. Exª que
permita que o Senador Osmar Dias ocupe a tribuna.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Para uma
explicação pessoal. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, por amor de Deus – como diz o Senador
Pedro Simon –, eu jamais afirmaria que US$5
milhões resolveriam o problema dos funcionários
públicos do País. Eu não disse isso, não ouvi
ninguém dizer isso e não li isso em lugar algum.
Na minha opinião – e foi o que disse –, aprovar
este empréstimo e o próximo é importante, mas eu
jamais disse que iria resolver o problema.
Da forma que foi colocado pela Senadora,
ficou parecendo o seguinte: “ou o Osmar ficou
louco, ou não sabe fazer conta”. US$5 milhões não
resolvem problema algum.
Eu só queria esclarecer, Sr. Presidente, para
que não passe a idéia de que aqui no Senado tem
gente que não sabe fazer conta.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Mello) –
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos, para encaminhar a votação.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
estamos tratando de um assunto muito mais
importante do que a nossa verbalização tem sido
capaz de colocar.
As autoridades, os técnicos do Banco Central,
no parecer que encaminham ao Senado Federal
para justificar um pedido de endividamento externo,
declaram que o destino dado a esses empréstimos
poderá ser educação, saúde, o social, e agora a
Previdência, mas no próprio parecer confessam que
outro destino poderá ser dado, até mesmo o
pagamento dos juros da dívida externa. Quer dizer, o
Banco Central instituiu e declarou e confessou que
estava criando um empréstimo “placebo”. Parece que
é para..., mas não é para... aquele problema não. É
um placebo e vai ser usado para rolar a dívida
externa.
Não me cons ta que o Jor nal Fo lha de S.Pa u lo
seja petista, nem dos que votam contra nem dos
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que votam a favor da dí vida externa. Vejamos na
coluna “Painel”, pá gi na qua tro, de se gun da-feira, 22
de mar ço: “Des vio de fi na li da de”. Não es tou acu sando ou cri ti can do o pa re cer do no bre Re la tor nem de
outras pessoas que tenham dado parecer sem per ce ber que, de acor do com o Jor nal Fo lha de S.Pa ulo, exis te des vio de fi na li da de.
“O BID deverá cobrar explicações do
Governo...”.
Aten ção: o BID. Quem é o PT para co brar expli ca ções do Go ver no? Quem co bra ex pli ca ções do
Go ver no é o FMI, é o BID. Aque les que nos em prestam di nhe i ro são os que têm po der de exi gir ex pli cações do Go ver no.
Nós, não; nós temos direito apenas aos juros.
E olhem lá!
“O BID deverá cobrar explicações do
Go ver no, se o em prés ti mo de US$2,2 bi lhões
que fez ao País tiver o mes mo fim que um financiamento do Ban co Mun di al. A ver ba, que
deveria ser usada para ‘pro te ger gas tos so cia is du ran te pos sí vel con tra ção eco nô mi ca’, foi
pa rar no pa ga men to de ju ros.”
Isso quem dis se foi o BID; não fui eu.
O BID co bra rá do Go ver no bra si le i ro ex pli ca ções
por des vio de fi na li da de dos em prés ti mos con ce di dos.
Não inventei, não criei, não advoguei isso;
ape nas es tou len do aqui lo que a Folha de S.Paulo,
como o Brasil inteiro consciente, está sabendo há
mu i to tem po.
Modestamente, nunca votei a favor de qual quer em prés ti mo. Não acre di to que es ses em prés timos vão para o social. Tam bém não gos ta ria de escu tar o que es cu tei hoje, ou seja, que es ta mos despre zan do os fun ci o ná ri os pú bli cos, que es ta mos menos pre zan do os tra ba lha do res bra si le i ros.
Não!
São 68% de atraso sem reajuste nos últimos
quatro anos, como tenho reiteradas vezes re cla mado e clamado no Se nado Fe deral. Na última quar ta-feira, apre sen tei um pro je to de lei que cria o ga tilho sa la ri al, que hoje, para sur pre sa mi nha, é de fendi do pela Drª Eli a na Anas ta sia Car do so. Qu an do estava na Universidade de Brasília e era esposa do
Sr. Edmar Bacha, ela não tinha essa posição tão
clara.
O meu projeto é no sentido de que, cada vez
que a inflação atingir 10%, o reajuste salarial se
faça. Já estamos com 68% inéditos no mundo de
sa lá ri os re a jus ta dos.
O Governo, que tem uma dívida externa de
US$250 bi lhões e uma dí vi da pú bli ca de apro xi ma damen te US$500 bi lhões, deve tam bém aos seus ser vidores e aos trabalhadores brasileiros 68% de inflação
não re a jus ta da. A par tir de ago ra, cada vez que hou ver
10% de in fla ção, se esse meu pro je to de lei ob ti ver um
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des ti no mais cla ro e ilu mi na do que não seja a ga ve ta,
o re a jus te sa la ri al – es pe ro – será re a li za do.
Maurice Flammant, num livro chamado Theorie
Economique et Impulsion Keynesienne, mostra que
o gatilho salarial é o suplício de Sísifo para os
trabalhadores, que têm a perda durante a inflação.
Nos índices de inflação, nunca consta o preço da
força de trabalho: o salário. Portanto, o trabalhador
jamais contribuiu para o aumento do índice da
inflação, no qual não está contido o salário nem a
força de trabalho e seu preço. Ele perde sempre.
Perderá 10% se o gatilho for de 10%. No dia em que
a araruta virar mingau, esse trabalhador terá a
reposição de 10% para começar a perder
novamente. É a referência feita por Maurice
Flammant ao suplício de Sísifo, carregando a pedra
e, quando chega lá, ela volta a cair.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Com a
pa la vra o Se na dor Luiz Este vão, para en ca mi nhar a
votação.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Sr.ªs e Srs. Senadores, votarei a favor
do presente pro jeto de resolução, e por razões ex tremamente simples. A primeira delas é porque es ses recursos, US$5 milhões, não se destinam ao
equacionamento das distorções da Previdência dos
Estados, e sim ao financiamento dos estudos per tinen tes a que os Esta dos, cada um à luz de sua si tuação, possam formalizar e for mular as propostas
para que fi nal men te esta ques tão pos sa ser re sol vida.
A segunda questão que quero lembrar aqui é
que, se é ver da de que os Esta dos têm um de ver de
casa a fazer, porque se não o fizerem acontecerá
aqui lo que o ex-Governador e co le ga Se na dor Pa u lo
Souto disse há poucos minutos, ou seja, den tro em
breve estarão comprometendo toda a sua receita
com o pagamento dos aposentados e pensionistas,
se é bem ver da de que os Esta dos têm que fa zer esse
dever de casa, é bem verdade que a União também
tem compromissos a saldar, porque é preciso que se
diga que ela tem que devolver aos Estados e Mu ni cípios os valores recolhidos à Previdência Social antes
da adoção por eles do Regime Jurídico Único. Senão
fica muito fácil: os Estados e Municípios pa ga ram, os
servidores pagaram, e na hora de pagar a Pre vi dência, de pa gar a apo sen ta do ria, só quem fica com essa
conta é o Estado, quando, na verdade, grande parte
dessa receita ficou com a União. Essa é uma tarefa
de que a União tem que se desincumbir, porque é
absolutamente injusto cobrar a solução única e ex clu si va dos Esta dos e Mu ni cí pi os.
Mas há uma terceira questão, Sr. Presidente,
que eu gostaria de trazer: nós, do Legislativo, tam bém temos aperfeiçoamentos a fazer na Lei nº
9.717, que regula essa matéria, já que o que acon tece hoje, todos nós sabemos, é que uma das ca u-
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sas da que bra da Pre vi dên cia So ci al no nos so Bra sil
foi quando no início de sua constituição, o exces so
de recursos aparentes, fez com que diversos pro jetos em nos so País fos sem fi nan ci a dos com re cur sos
da Pre vi dên cia. Qu e ro lem brar o pro je to de cons trução de vá ri as su per qua dras e diversas obras quan do da cons tru ção de Bra sí lia. É pre ci so que se diga
que grande parte da construção de Brasília e do
Distrito Federal foram financiadas com recursos do
IAPI, IAPC, IAPETEC, IAPB e outros institutos que
ja ma is vi ram esse di nhe i ro de vol ta.
É pre ci so que aper fe i ço e mos a le gis la ção a fim
de que tal fato não se re pi ta, se não o que te re mos é
que, da qui a al guns anos, os ins ti tu tos de Pre vi dência dos Estados e Mu nicípios, por terem desviado
seus recursos para outras finalidades, terão sim plesmente sua continuidade in viabilizada. Por isso
pretendo apresentar neste Senado um con junto de
projetos visando a aper fe i ço ar a Lei nº 9.717, acrescen tan do ao seu art. 1º um in ci so VI, a fim de que o
colegiado daqueles que contribuem para a Pre vidência de Estados e Mu ni cí pi os te nham pleno e to tal aces so à ges tão e à ad mi nis tra ção des ses re cursos. Pretendo ainda acrescentar o inciso XI para
que esses recursos sejam totalmente afetados, ou
seja, que seja impossível a desafetação deles para
que não seja dada destinação di ferente daquela
para a qual fo ram cons ti tu í dos es ses fun dos.
Reconheço, portanto, que os recursos são
poucos, mas, se são poucos, não me cabe votar
contra a sua aprovação; pelo contrário, cabe-me
apro vá-los e lu tar para que ve nham mais re cur sos, a
fim de que a si tu a ção seja re sol vi da.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
en ca mi nhar, con ce do a pa la vra ao Sr. Se na dor José
Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Para en caminhar a votação. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ape sar do protesto do
Senador Hugo Napoleão, não pretendo alongar-me.
Só quero complementar a intervenção do Senador
Luiz Este vão.
S. Exª tocou no ponto central e tecnicamente
adequado. Imaginar que esse empréstimo de US$5
milhões era para financiar aposentadorias e fundos
de previdência é um equívoco enorme. O objetivo
deste empréstimo está estabelecido no Anexo II do
contra to: é meramen te para a forma ção de base técnica de dados, para treinamento de pessoal, em nível
do Ministério da Previdência, sob supervisão e fisca lização do Ministério da Fazenda; é para treinamento
gerencial dos supervisores, ou seja, é para o início do
início do início do início de um processo que vai culminar, possivelmente, se os planos assim se conso li darem, a partir do ano 2001, como prevê aqui, na criação
dos Institutos de Previdência de cada Estado, dos
chama dos Fundos de Previ dên cia. Aqui é o projeto origi-
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nal, inicial, primacial, primitivo, constituído pela forma ção de base de dados, toda a legis la ção que tem que
ser construída, elaborada, a contratação de técnicos
especi a li za dos para prepararem esses planos iniciais.
Portanto, isso aqui não visa a atingir, desde logo, o
financiamento das previdências estaduais. E a
opera ção não é de US$5 milhões, Sr. Presidente; é
de US$10 milhões, sendo que a contrapartida do
Governo Federal será de cinco, cinco milhões é o
emprés ti mo exter no garan ti do pelo BIRD.
Apesar disso, é realmente uma quantia muito
pequena, mas é grande, se considerado o objetivo.
E qual é o objetivo? É apenas a base inicial de
dados, treinamento gerencial, formação de pessoal
e mapeamento de todo o processo que vai
acontecer, se houver aceitação dos Estados.
Obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Para
encaminhar, concedo a palavra ao Senador Hugo
Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eis que
senão quando vejo-me na situação de usar da
palavra. É que fui chamado à colação pelo eminente
Senador José Fogaça, que, – aliás, preciso dizer
que é sempre um deleite ouvi-lo, – mas é que
comentava antes que vou votar favoravelmente a
esta proposição. Comentei também com os
Senadores José Fogaça, Pedro Simon e Edison
Lobão que há ocasiões em que, quando um ou dois
discutem a matéria ou vão encaminhá-la, às vezes,
o
Senado
inteiro
passa
a
tarde
toda,
repetitivamente, a dizer a mesma coisa.
Não quero cercear ninguém. Sou talvez dos
Senadores aqui o mais cordato de todos. Sou até
uma pessoa que procura ser amena na maneira de
agir, mas é preciso que nós, não digo neste caso
especificamente, há muitos outros em que a sessão
se estende horas a fio, e repetitivamente ficamos
nós aqui a discutir.
Penso que, pela celeridade dos trabalhos, em
algum momento, devemos dar mais organicidade
aos debates desta Casa.
Era apenas uma opinião evidentemente sujeita
a ser contrariada por quem quer que seja.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. Serei
breve.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Senador Ademir Andrade, V. Exª já falou.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Presidente, V. Exª concedeu a palavra ao
Senador Osmar Dias, que nem sequer foi citado. Eu
fui citado várias vezes.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – V. Exª
ouça a Presidência antes de contestar. V. Exª está
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pedindo a pa lavra pela ordem, com base no pedido
do Se na dor Osmar Dias, que foi ci ta do em opo si ção
à po si ção dele. V. Exª teve ape nas o nome re fe ri do,
ninguém criticou a posição de V. Exª. Portanto, no
encaminhamento de votação, não cabe, ab so lu tamen te, ré pli ca e tré pli ca.
Apelo a V. Exª que ajude no andamento dos
trabalhos.
Louvo mui to o bom humor do Se nador Pe dro
Simon, mas dispenso a assessoria de V. Exª neste
momento.
Eu que ria di zer, Se na dor Ade mir Andra de, que
V. Exª não de ve ria vol tar à Mesa – e sabe dis so muo
ito bem, sobretudo sendo 2 Vice-Presidente da
Casa, muitas vezes sendo colocado na po si ção em
que me encontro. No entanto, a Mesa não pretende
cercear a liberdade de expressão, que é um direito
de V. Exª, e concede-lhe a palavra, mas fazendo
sen tir que V. Exª já en ca mi nhou a ma té ria e não há
ne nhu ma ra zão para que vol te à tri bu na.
V. Exª pede a palavra pela or dem, e eu a conce do a V. Exª.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) – Agradeço,
Sr. Pre si den te, mas con tes to V. Exª, em pri me i ro lugar, porque concedeu a palavra ao Senador Osmar
Dias sem que o nome dele sequer fosse citado.
Aqui o Se na dor Ra mez Te bet e ou tro Se na dor – de
quem não es tou me lem bran do bem –, tal vez o Senador Paulo Souto, fizeram observações sobre o
nos so pen sa men to, que estávamos contra os fun cionários públicos etc. Não houve absolutamente
nada dis so.
O Sr. Ra mez Te bet (PMDB – MS) – Não citei
V. Exª.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– V. Exª citou o Bloco e meu nome, mas não quero
dis cu tir com V. Exª.
O SR. PRESIDENTE (Ge raldo Melo) – Não
cabe apar te. V. Exª está com a pa la vra pela or dem,
e peço que con clua sua in ter ven ção, por fa vor.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Não sei por que tan tos se na do res se sen ti ram tão
in co mo da dos ape nas com a ve ri fi ca ção de quorum.
Não compreendo. Estão com medo de quê? Os se na do res não es tão aqui pre sen tes?
Quero di zer que o Blo co vota a fa vor dos dois
empréstimos. Esta é a nossa posição. Não somos
con trá ri os ao em prés ti mo, mas, como pe di re mos veri fi ca ção de quorum, são mais vin te e qua tro ho ras,
se por acaso não houver nú me ro re gi men tal. O Go verno tem uma base tão grande nesta Casa que
não tem ra zão para es tar pre o cu pa do.
Com relação ao pedido de informação do Se na dor José Edu ar do Du tra, hou ve o com pro mis so...
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Se nador Ade mir Andra de, por fa vor, aju de a Mesa e conclua sua in ter ven ção.
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O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Vou concluir, Sr. Presidente. Houve o
compromisso do Presidente da Comissão de
Assuntos Econômicos e do Relator da matéria de as
informações chegarem antes da votação. Essa é a
razão do nosso pedido de verificação de quorum.
Não estou fazendo nada de mais. Não sei por que
tanto aborrecimento e tanta chateação apenas por
um adiamento de vinte e quatro horas da matéria,
se é que não há número na Casa. Se houver
número, não haverá problema nenhum. O Senador
Lauro Campos vota de forma contrária. E S. Exª não
está mais solitário, pois conta agora a Senadora
Heloisa Helena, que tem a mesma posição. E quem
sabe formemos, daqui por diante, um trio contra os
empréstimos externos nesta Casa.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – V. Exª
tem a palavra, para encaminhar a votação.
O SR. LUIZ OTÁVIO (PPB – PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, em primeiro
lugar, por uma questão de justiça, faço um breve
reparo: o Presidente da Mesa em exercício,
Senador Geraldo Melo, foi muito correto no
procedimento e na condução dos trabalhos nesta
tarde. Estou aqui a observar desde o início da
sessão, e S. Exª chegou a encerrar a discussão
para depois reabri-la, a fim de que o Senador Lauro
Campos discutisse a matéria. Temos que fazer
justiça ao Senador Geraldo Melo pela forma de
conduzir os trabalhos, dando oportunidade a todos
para uma discussão de alto nível, apesar de o Bloco
de Oposição votar favoravelmente aos dois projetos.
Esses projetos apresentados pelo Senhor
Presidente da República estão bem claros desde o
início: os recursos serão destinados a financiamento
parcial do Programa de Apoio à Reforma de
Sistemas Estaduais da Previdência. O nobre
Senador José Fogaça foi muito feliz quando
esclareceu que os recursos não são da ordem de
US$5 milhões, mas de US$10 milhões, com
contrapartida do Governo Federal dos US$5
milhões. Os empréstimos não resolvem a questão
definitivamente, mas criam alternativas para o grave
e sério problema da Previdência, que atinge os
inativos e pensionistas de todos os Estados e até de
pequenos Municípios, que com certeza são a
preocupação de todos nós, Senadores nesta Casa.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Obrigado a V. Exª.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA) – Sr.
Presidente, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Concedo a palavra ao Senador Bello Parga para
encaminhar.
O SR. BELLO PARGA (PFL – MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, gostaria de
fazer aqui um breve reparo. Foi dito que, na
tramitação desta matéria na Comissão de Assuntos
Econômicos, o Presidente da Comissão teria
assumido o compromisso de só encaminhá-la ao
plenário depois de satisfeito o pedido de
informações do Senador José Eduardo Dutra. Tal
não ocorreu, Sr. Presidente. Foi aprovado o pedido
de informações do Senador José Eduardo Dutra,
mas sem prejuízo da tramitação da matéria. Se hoje
ela está sendo examinada por nós, é porque se
encontra em regime de urgência, ou seja, após ter
sido aprovada na Comissão, ela teria um
determinado prazo para ser incluída na Ordem do
Dia; no entanto, vários Líderes partidários
subscreveram um pedido de urgência para a
matéria, e, nesse caso, impunha-se sua inclusão na
Ordem do Dia e seu exame neste momento. É o
que estamos fazendo. E ao fazê-lo, Sr. Presidente,
confirmo meu voto dado na Comissão: voto
favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Em
votação a matéria.
As Srªs e Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada, contra os votos do Senador Lauro
Campos e da Senadora Heloisa Helena.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA)
– Sr. Presidente, peço verificação de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Solicito
a V. Exª que indique três Senadores apoiando seu
pedido de verificação. (Pausa)
Apóiam o pedido os Senadores Tião Viana e
Lauro Campos e a Senadora Heloisa Helena.
A Mesa vai proceder à verificação.
Solicito aos Srs. Senadores e Senadoras que
se encontram em outras dependências do Senado
que compareçam ao plenário, pois estamos em
processo de votação nominal para verificação de
quorum. (Pausa)
As Srªs e Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Votaram Sim 41 Srs. Senadores; e Não 1.
Não houve abstenções.
Total de votos: 42.
A matéria foi aprovada, e vai à Comissão
Diretora para redação final.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sr. Presidente, meu voto não consta do painel.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Já
tendo sido proclamado o resultado, a Mesa
registrará em ata a intervenção de V. Exª, sem
computar seu voto, entretanto, para efeitos
numéricos.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 120, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lução nº 19, de 1999.
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de Rrso lu ção nº 19, de 1999, que au to riza a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil a con tra tar operação de crédito externo junto ao Banco Inter na ci onal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
no valor equivalente a até US$5,000,000.00 (cinco
milhões de dó la res nor te-americanos des ti na da a finan ci ar par ci al men te o Pro gra ma de Apo io à Re forma dos Sistemas Estaduais de Previdência –
PARSEP.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de março
de 1999. – Geraldo Melo, Presidente – Ronaldo
Cunha Lima, Re la tor – Carlos Pa tro cí nio – Na bor
Júnior.
ANEXO AO PARECER Nº 120, DE 1999
Faço sa ber que o Se na do Fe de ral apro vou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Re gi men to Inter no, pro mul go a se guin te
RESOLUÇÃO Nº , DE 1999
Autoriza a República Federativa do
Brasil a contratar operação de crédito ex ter no jun to ao Ban co Inter na ci o nal para Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no
va lor equivalente a até US$5,000,000.00
(cinco milhões de dólares nor te-americanos
des ti na da a fi nan ci ar par ci al men te o Pro grama de Apo io à Re for ma dos Sis te mas Estadu a is de Pre vi dên cia – PARSEP.
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O Senado Federal resolve:
Art. 1º É a República Federativa do Brasil
autorizada, nos temros da Resolução nº 96, de
1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de 1992,
ambas do Senado Federal, a contratar operação de
crédito externo com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD, no valor
equivalente a até US$ 5,000,000.00 (cinco milhões
de dólares norte-americanos).
Parágrafo único. A operação de crédito
autorizada neste artigo destina-se ao financiamento
parcial do Programa de Apoio à Reforma dos
Sistemas Estaduais de Previdência – PARSEP.
Art. 2º A operação de crédito externo
autorizada terá as seguintes características:
I – devedor: República Federativa do Brasil –
Ministério da Fazenda;
II – credor, Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento – BIRD;
III – coordenador técnico: Ministério da
Previdência e Assistência Social;
IV – finalidade: financiar, parcialmente, o
Programa de Apoio à Reforma de Sistemas
Estaduais de Previdência – PARSEP;
V – valor: US$5,000,000.00 (cinco milhões de
dólares norte-americanos), de principal;
VI – juros: até 0,5% a.a., (cinco décimos por
cento ao ano) acima da Libor semestral para dólares
norte-americanos, incidentes sobre o valor do
principal do empréstimo a partir de cada
desembolso;
VII – comissão de compromisso: 0,75% a.a.,
(setenta e cinco centésimos por cento ao ano) sobre
o saldo não desembolsado do financiamento,
contada a partir de sessenta dias após a data de
celebração do contrato;
VIII – prazo para desembolso: 31 de dezembro
de 2001;
IX – condições de pagamento:
a) do principal: em vinte parcelas semestrais,
iguais e consecutivas, no valor de US$250,000,00
(duzentos e cinqüenta mil dólares norte-americanos)
cada uma, vencíveis em 15 de março e 15 de
setembro, vencendo-se a primeira em 15 de março
de 2004 e a última em 15 de setembro de 2013;
b) dos juros: semestralmente vencidos, em 15
de março e 15 de setembro de cada ano;
c) da comissão de crédito: semestralmente,
nas mesmas datas estipuladas para o pagamento
dos juros.
Art. 3º A au to ri za ção con ce di da por esta re so lução deverá ser exercida no pra zo de quinhentos e
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qua ren ta dias con ta dos da data de pu bli ca ção des ta
resolução.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) –
Aprovado o projeto e estando a matéria em regime
de urgência, passa-se à imediata apreciação da
redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Item 2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 21, DE 1999
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 92, de 1999 – art. 336, inciso II)
Discussão, em turno único, do Projeto
de Resolução nº 21, de 1999 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Econômicos
como conclusão de seu Parecer nº 104, de
1999, Re la tor: Se na dor Pe dro Piva), que autoriza a União a contratar ope ração de cré dito externo, no va lor equivalente a até du zentos e cinqüenta milhões de dólares nor te-americanos, de prin ci pal, en tre a Re pú blica Fe de ra ti va do Bra sil e o Ban co Inte ra meri ca no de De sen vol vi men to – BID.
A Pre si dên cia co mu ni ca ao Ple ná rio que po derão ser oferecidas emendas à proposição até o en cer ra men to da dis cus são.
Em dis cus são, em tur no úni co. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Apro va da, com os vo tos con trá ri os do Se na dor
La u ro Cam pos e da Se na do ra He lo i sa He le na.
A ma téria vai à Comissão Diretora para re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 1º Secretário
em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
É lido o se guin te:
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PARECER Nº 121, DE 1999
(Da Comissão Diretora)
Re da ção fi nal do Pro je to de Re so lução nº 21, de 1999.
A Comissão Diretora apresenta a redação fi nal do Projeto de Resolução nº 21, de 1999, que
autoriza a União a contratar operação de crédito
externo,
no
valor
equivalente
a
até
US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta mi lhões
de dó la res nor te-americanos), de prin ci pal, en tre a
República Federativa do Brasil e o Banco Inte rame ri ca no de De sen vol vi men to – BID.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de março de 1999. – Ge ral do Melo, Pre si den te – Ro nal do
Cunha Lima, Re la tor – Carlos Pa tro cí nio – Na bor
Júnior.
ANEXO AO PARECER Nº 121, DE 1999
Faço saber que o Senado Fe deral aprovou,
e eu, ––––––––––––, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no, promulgo
a se guin te
RESOLUÇÃO Nº

, DE 1999

Autoriza a República Federativa do
Bra sil a con tra tar ope ra ção de cré di to externo, no valor equivalente a até
US$250,000,000.00 (du zen tos e cin qüen ta
mi lhões de dó la res nor te-americanos), de
principal, com o Ban co Interamericano
de De sen vol vi men to – BID.
O Se na do Fe de ral re sol ve:
Art. 1º É a Re pú bli ca Fe de ra ti va do Brasil au torizada, nos ter mos do art. 52, in ci so V, da Constituição Fe de ral e nos ter mos da Re so lu ção nº 96,
de 1989, restabelecida pela Resolução nº 17, de
1992, ambas do Senado Federal, a contratar ope ração de crédito externo, no valor equivalente a
até US$250,000,000.00 (du zentos e cinqüenta mi lhões de dólares nor te-americanos), de principal,
com o Ban co Inte ra me ri ca no de Desenvolvimento –
BID.
Pa rá gra fo úni co. Os re cur sos re fe ri dos neste artigo serão utilizados no financiamento do
Programa Me lhoramento de Bairros – Ha bitar-Brasil.
Art. 2º A operação de crédito men cionada
no art. 1º apresenta as seguintes características
financeiras:
I – va lor pre ten di do: US$250,000,000.00 (duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos);
II – ju ros: taxa anu al para cada se mes tre de termi na da pelo cus to dos em prés ti mos qua li fi ca dos to-
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mados pelo BID durante o semestre anterior,
acrescido de uma margem expressa em termos
de uma por cen ta gem anu al, que o BID fi xa rá peri o di ca men te de acor do com sua po lí ti ca so bre a
taxa de juros, sendo incidente so bre o valor do
prin ci pal do em prés ti mo a par tir de cada de sembolso;
III – prazo para desembolso: cinqüenta e
quatro meses, contado a partir da data da
vigência do contrato;
IV – re cursos para inspeção e supervisão
geral: limitados a até US$2,500,000.00 (dois mi lhões
e
quinhentos
mil
dólares
norte-americanos);
V – vi gên cia do con tra to: a par tir da data de
sua as si na tu ra;
VI – co missão de compromisso: até 0,75%
a.a. (setenta e cinco centésimos por cento ao
ano) sobre o saldo não desembolsado, contado
a partir de sessenta dias da assinatura do con trato;
VII – con di ções de pa ga men to:
a) do principal: em prestações semestrais,
consecutivas e tan to quanto possível iguais, ven cen do-se a pri me i ra par ce la seis me ses após a data
pre vis ta para o de sem bol so fi nal do em prés ti mo, e a
última, o mais tar dar em 15 de mar ço de 2024, considerando a data prevista de 15 de março de 1999
para a as si na tu ra do con tra to, es ti man do-se a amortização em quarenta parcelas semestrais, com ses sen ta e seis me ses de ca rên cia;
b) dos juros: semestralmente vencidos em 15
de mar ço e 15 de se tem bro de cada ano;
c) da co missão de com pro mis so: se mes tralmente vencida em 15 de março e 15 de se tembro
de cada ano;
d) dos recursos para inspeção e supervisão
geral: de sem bol sa dos do va lor do fi nan ci a men to em
prestações trimestrais tanto quanto possível iguais,
ingressando na conta do BID independentemente
de so li ci ta ção do Mu tuá rio.
Art. 3º A autorização concedida por esta re solu ção de ve rá ser exer ci da no pra zo de qui nhen tos e
qua ren ta dias, con ta do da data de sua pu bli ca ção.
Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data
de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Apro vado o projeto e estando a matéria em regime de ur gência, passa-se à imediata apreciação da redação
final.
Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
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As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – So bre a
mesa, pa re ce res que se rão li dos pelo Sr. 1º Se cretá rio em exer cí cio, Se na dor Car los Pa tro cí nio.
São li dos os se guin tes:
PARECER Nº 122, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara nº 10,
de 1998, (nº 4.175/89, na casa de ori gem),
e “dispõe so bre a gratuidade de trans por te de ido sos”.
Re la tor: Se na dor Le o mar Qu in ta ni lha
I – Re la tó rio
Chega a esta Comissão para exame o Projeto
de Lei da Câ ma ra (PLC) nº 10, de 1998, que “dis põe
sobre a gra tu i da de de trans por te de ido sos”. O PLC
nº 10, de 1998, no seu art. 1º, visa “assegurar aos
maiores de sessenta e cinco anos gratuidade nos
trans por tes co le ti vos que tra fe gam den tro dos mu nicípios ou entre os municípios limítrofes que per tençam a uma mesma região metropolitana, aglo me rado ur ba no ou mi cror re gião”.
O autor jus ti fi ca o pro je to ar gu men tan do que a
Constituição Federal, me diante seu art. 230, § 2º,
concede a esse seg men to da po pu la ção gra tu i da de
no trans por te co le ti vo ur ba no. Entre tan to, acres centa, “em muitos casos, áreas de características es sen ci al men te ur ba nas se estendem por mais de um
município e distância relativamente pequena”. Os
idosos, nesses casos, não teriam direito ao be ne fício, por se tratar de li ga ções de âm bi to in ter mu ni cipal ou interestadual, não obstante serem as áreas
“aten di as pelo mes mo ser vi ço de trans por te co le ti vo,
os quais são autorizados pelo DNER a conduzir os
pas sa ge i ros em pé, jus ta men te por se tra tar de si tua ção aná lo ga à do trans por te co le ti vo mu ni ci pal”.
Acre di ta, o au tor, que o pro je to res ga ta o es píri to que le vou o le gis la dor a in tro du zir na Car ta Magna o art. 230, dis po si ti vo que per mi te ao ido so ma i or
par ti ci pa ção na co mu ni da de.
Sub me ti do a esta Co mis são de Assun tos So cia is, o PLC nº 10, de 1998, não re ce beu emen das no
pra zo re gi men tal.
II – Aná li se
É de ine gá vel mé ri to so ci al o Pro je to de Lei da
Câ ma ra nº 10, de 1998, que visa es ten der aos trans-
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portes coletivos in terestaduais e in termunicipais de
natureza urbana a gra tu i da de no transporte para os
idosos, assegurada pela Constituição Federal. Afi nal, em muitas ci da des do País, gran des con tin gentes de população, predominantemente das classes
menos fa vo re ci das, ha bi tam áreas residenciais si tua das em mu ni cí pi os pe ri fé ri cos aos gran des cen tros.
Seus mo ra do res são obri ga dos a des lo ca men tos cotidianos para locais de trabalho, postos de saúde e
ban cos, en tre ou tros, se gun do fre qüên cia pró pria da
ati vi da de ur ba na, a qual trans cen de os li mi tes me ramen te ad mi nis tra ti vos do mu ni cí pio.
A proposição representaria, em tese nada
mais do que a vi a bi li za ção da po lí ti ca de am pa ro às
pessoas idosas, expressa no art. 230 da Cons ti tu ição Federal, para os moradores da periferia das
gran des aglo me ra ções ur ba nas.
O PLC nº 10, de 1998, no entanto, pro põe
isen ções ta ri fá ri as no trans por te en tre mu ni cí pi os limítrofes de uma mes ma re gião me tro po li ta na, aglome ra do ur ba no ou mi cror re gião, o que não sig ni fi ca,
necessariamente, serviços de natureza urbana. As
microrregiões geográficas foram criadas como uma
subdivisão regional, com base na estrutura pro du tiva e nas ca rac te rís ti cas fí si co-espaciais, sem vin cula ção com as sen ta men tos po pu la ci o na is. As re giões
me tro po li ta nas, por sua vez, re ú nem mu ni cí pi os que
não mantêm entre si relação de ca ráter urbano, já
que sua instituição deve-se à ne cessidade de exe cução de serviços comuns, entre os quais, sa ne amen to, abas te ci men to d’água e pre ser va ção de mananciais, que exigem a agregação de áreas ex tensas, não obri ga to ri a men te ur ba nas.
Aten te-se, aqui, para o fato de que o be ne fí cio
constitucional foi justificado tendo em vista a va lo rização dos idosos, para o que se fazia importante
melhor acessibilidade a atividades comunitárias,
com fre qüên cia ti pi ca men te ur ba na. Entre tan to, deslocamentos de longa distância não estão as so ci ados à consecução dessas atividades comunitárias,
essenciais para realização dos indivíduos como ci dadãos ou profissionais. A gra tu i da de nos trans portes não-urbanos, por tan to, não con tri bu i ria de for ma
re le van te para a con se cu ção de tal ob je ti vo.
Além disso, o art. 35 da Lei nº 9.074, de 7 de
julho de 1995, que estabelece normas para as con ces sões de ser vi ços pú bli cos, de ter mi na que “a es tipulação de novos benefícios tarifários pelo poder
con ce den te fica con di ci o na da à previsão, em lei, da
origem dos recursos ou da simultânea revisão da
es tru tu ra ta ri fá ria do con ces si o ná rio ou per mis si o nário, de forma a preservar o equilíbrio eco nô mico-financeiro do con tra to”.
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Considerando a atu al opção política, de re dução de subsídios aos ser vi ços pú bli cos, em ge ral, o
ressarcimento aos concessionários dos transportes
coletivos pelas perdas decorrentes das isenções
concedidas se ria efe tu a do me di an te re vi são das bases tarifárias. A rigor, significaria que os demais
passageiros de ônibus passariam a pagar tarifas
mais al tas pelo uso dos mes mos ser vi ços.
A isenção da tarifa para segmentos es pe cí ficos de usuá ri os, por sua vez, tor na-se es pe ci al mente mais onerosa no caso do transporte não-urbano,
devido ao bai xo volume de passageiros que o uti liza, o que dificulta a diluição dos custos entre os
usuá ri os pa gan tes.
Assim, acre di ta-se que a ex ten são da gra tu i dade nos transportes coletivos urbanos assegurada
pela Constituição Fe deral aos ma iores de sessen ta
e cinco anos deveria ser limitada, não em termos
das di vi sões ad mi nis tra ti vas for ma is, mas em fun ção
da ca rac te rís ti ca ur ba na dos ser vi ços ofe re ci dos.
Adi ci o nal men te, su ge re-se a su pres são do dispositivo revo ga tó rio, em aten di men to ao que de ter mina a Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de
1998, que tra ta da ela bo ra ção das leis e nor mas para
a redação de atos normativos. Preceitua, a men ci onada lei, que a cláu su la de re vo ga ção será ado ta da
somente se necessária e deverá in dicar ex pres samen te as leis ou dis po si ções le ga is re vo ga das.
III – Voto
Pelo exposto, manifestamo-nos fa vo ra vel mente à apro va ção do PLC nº 1, de 1998, com as mo dificações constantes das Emendas nº 1 e nº 2, que
apre sen ta mos a se guir.
EMENDA Nº 1 – CAS
Dê-se ao art. 1º do Projeto de Lei da Câmara
nº 10, de 1998, a se guin te re da ção:
“Art. 1º É assegurada aos maiores de
sessenta e cinco anos gratuidade no trans porte semi-urbano de passageiros realizado
dentro do município ou entre mu nicípios li mítrofes que pertençam a uma mesma re gião metropolitana, aglomerado urbano ou
microrregião.”
EMENDA Nº 2 – CAS
Suprima-se o art. 3º do Projeto de Lei da Câ ma ra nº 10, de 1998.
Sala da Comissão, 17 de março de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Leomar Quintanilha,
Relator – Marluce Pinto – Paulo Har tung – Ge ral-
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do Althoff – Maguito Vilela – Jonas Pinheiro –
Luiz Este vão – Ge ral do Cân di do – Bel lo Par ga –
Antero Paes de Barros – Edu ar do Si que i ra Cam pos – José Alen car – Tião Vi a na – Djal ma Bes sa.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 230. A fa mí lia, a so ci e da de e o Esta do têm
o dever de amparar as pessoas idosas, as se gu rando sua participação na comunidade, defendendo
sua dignidade e bem-estar e grantindo-lhes o di re i to
à vida.
....................................................................................
§ 2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é
garantida a gratuidade dos transportes coletivos ur banos.
....................................................................................
LEI Nº 9.074, DE 7 DE JULHO DE 1995
Estabelece normas para outorga e
prorrogações das concessões e per missões de serviços públicos, e dá outras
providências.
....................................................................................
Art. 35. A estipulação de novos be nefícios
tarifários pelo poder concedente, fica condicionada à previsão, em lei, da ori gem dos re cur sos
ou da simultânea revisão da estrutura tarifária
do concessionário ou per mis si o ná ro, de for ma a
preservar o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
Pa rá gra fo úni co. A con ces são de qual quer
be ne fí cio tari fá rio so men te po derá ser atri bu ída a uma classe ou co le ti vi da de de usuá rios
dos ser vi ços, ve da do, sob qual quer pre tex to, o
be ne fí cio sin gu lar.
....................................................................................
LEI COMPLEMENTAR Nº 95
DE 26 DE FEVEREIRO DE 1998
Dispõe so bre a elaboração, a re dação, a alteração e a consolidação das
leis, con for me de ter mi na o pa rá gra fo único do artigo 59 da Constituição Federal,
e es ta be le ce nor mas para a con so li da ção
dos atos nor ma ti vos que men ci o na.
O Pre si den te da Re pú bli ca
Faço saber que o Congresso Nacional de creta e eu sanciono a se guinte Lei Complementar:
....................................................................................
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PARECER Nº 123, DE 1999
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre a Emenda da Câmara dos De pu tados ao Projeto de Lei do Senado nº 307,
de 1995, de autoria do Senador Carlos
Bezerra, que “altera a redação do art. 4º
do Decreto-Lei nº 972, de 17 de outubro
de 1969, que dis põe so bre o exer cí cio da
pro fis são de jor na lis ta, e dá ou tras pro vidências”.
Re la tor: Se na dor Bel lo Par ga
I – Re la tó rio
Trata-se de projeto de lei aprovado nesta Casa
que, sub me ti do à apre ci a ção da Câ ma ra dos De pu tados, recebeu emenda mediante a qual suprimiu-se a
nor ma que pre via a re gu la men ta ção da lei, pelo Po der
Exe cu ti vo no pra zo má xi mo de 60 (ses sen ta) dias.
2. A aprovação da emenda na Câmara dos
Deputados decorreu de parecer da Comissão de
Constituição e Justiça e de Re da ção da que la Casa.
O relator, Deputado Aloysio Nunes Ferreira, jus ti ficou a supressão nos seguintes ter mos: “Entre tan to,
tendo em vis ta en ten di men to fir ma do por esta dou ta
Comissão na ‘Súmula de Jurisprudência’ nº 01, e
que é in clu si ve do Excel so STF – Su pre mo Tri bu nal
Federal, apresentamos emenda a fim de suprimir o
art. 2º da pro po si ção, que co me te ao Po der Exe cutivo providência de sua competência exclusiva, tido
por in cons ti tu ci o nal”.
3. Por sua vez, texto da ci ta da “Sú mu la de Jurisprudência” nº 01, adotada pela Comissão de
Cons ti tu i ção e Jus ti ça e de Re da ção da Câ ma ra, firmou en ten di men to de que: “Projeto de Lei, de au toria de deputado ou senador, que autoriza o Po der
Executivo a tomar determinada providência, que é
de sua com pe tên cia ex clu si va, é in cons ti tu ci o nal”.
É o re la tó rio.
II – Aná li se
4. Apesar do entendimento esposado pela
Câ ma ra dos De pu ta dos, com re la ção à ma té ria o
Se na do ado ta ori en ta ção di a me tral men te opos ta,
decorrente da aprovação, em plenário, do Pa recer nº 527, de 1997. Na con clu são des se pa re cer,
o qual resultou de consulta formulada pelo Se nador Lú cio Alcântara e cujo relator foi o Se nador Josaphat Ma rinho, se declara que “descabe
a impugnação de toda e qual quer lei dita au to riza ti va, em ge ral, sob a aná li se de sua cons ti tu cionalidade e juridicidade. As leis au torizativas
ad mi nis tra ti vas, or çamentárias e tri butárias
têm apo io dou tri ná rio, jurí di co e le gal, en con -
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trando con fir ma ção ju ris pru den ci al quan to à sua
essência, à sua formação, motivo pelo qual se
re co men da a sua ad mis si bi li da de”.
5. Em face da aprovação do referido
parecer
pelo
Plenário
desta
Casa,
a
admissibilidade de normas autorizativas passou
a fazer parte de uma espécie de “jurisprudência”
interna, ou entendimento comum.
6. Na realidade, o parecer não se refere ex pli ci ta men te às nor mas que pre vê em re gu la mentação de leis. Houve, na análise da Câmara dos
De pu ta dos, uma in ter pre ta ção ana ló gi ca que esten deu a apli ca ção da re fe ri da “sú mu la” ao caso.
Da mes ma for ma, por ana lo gia, po de mos apli car
a conclusão do parecer aqui aprovado à hi pó tese em exame. Ademais, a “norma re gu la men tado ra” não é co er ci ti va, mas, sim, pa ra co er ci ti va,
para usar clas si fi ca ção ci ta da na fun da men ta ção
à de ci são apro va da no Se na do. Sen do as sim, estamos tratando aqui de uma norma que declara,
permite, estabelece ou supre. Nesse caso, não
identificamos invasão de competência do Poder
Exe cu ti vo. E, den tro des sa li nha de ra ci o cí nio, a
decisão mais ajustada ao entendimento firmado
nes ta Casa deve ser pela re je i ção da emen da supres si va apro va da na Câ ma ra.
7. Duas correções na redação, en tretanto,
são necessárias para adaptar o texto do proje to
aos dispositivos da Lei Complementar nº 95, de
26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a ela boração das leis. Em primeiro lugar, para cum prir com o disposto no art. 9º, devemos retirar
do texto a nor ma ge nérica de revogação, tendo
em vista que, no presente caso, essa é des necessária. Em segundo lugar, torna-se indispensável o acrésci mo das letras maiúsculas NR
após o texto do ar tigo modificado pelo projeto,
em obediência aos termos da alínea d, do inci so
III, do art. 12, da mesma lei, que reza “o dispositivo
que so frer mo di fi ca ção de re da ção de ve rá ser iden tifi ca do, ao seu fi nal, com a le tras NR ma i ús cu las, entre pa rên te ses”.
III – Voto do Re la tor
Com base nas razões ju rídicas e regimentais
expostas, opinamos pela rejeição da emenda apro va da na Câ ma ra dos De pu ta dos, pro pon do ao mesmo tempo que, na redação final, sejam acrescidas
as ini ci a is NR ao fi nal do ar ti go al te ra do pelo pro je to,
bem como a supressão do art. 4º do Projeto de Lei
do Se na do nº 307, de 1995.
Sala da Comissão, 17 de março de 1999. –
Osmar Dias, Presidente – Bello Parga, Relator –
Carlos Bezerra – Geraldo Cân dido – Jonas Pi -
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nheiro – Luiz Estevão – Eduardo Siqueira Cam pos – Mo re i ra Men des – Ma gui to Vi le la – Le o mar
Quitanilha – Ge raldo Althoff – Djalma Bessa –
Ante ro Paes de Bar ros – José Alen car – Mar lu ce
Pin to – Pa u lo Har tung.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – A Pre sidência co mu ni ca ao Ple ná rio que o Pro je to de Lei
da Câ ma ra nº 10, de 1998 (nº 4.175/89, na Casa de
origem), que dispõe sobre gratuidade de transporte
de ido sos, cujo pa re cer foi lido an te ri or men te, fi ca rá
pe ran te a Mesa du ran te cin co dias úte is, a fim de rece ber emen das, nos ter mos do art. 235, II, d, do Regi men to Inter no, do Se na do Fe de ral.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra como Lí der.
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – Con cedo a pa la vra a V. Exª.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Como
Líder. Sem revisão do orador.) – Sr. Presidente,
Srªs. e Srs. Se na do res, re gis tro com al gu ma sa tis fação – evidentemente não plena, já que infelizmente
tra tou-se de um fato ocor ri do de po is de cir cuns tân cias extremamente dramáticas – que ontem o País
com mui ta alegria re gistrou a liber ta ção do Sr.
Wellington, após 95 dias em mãos dos seus se qüestradores.
Em visita feita a este Senado, na última quin ta-feira, seus ir mãos, os ar tis tas Zezé di Ca mar go e
Luciano, indagaram a alguns Senadores e De pu tados acer ca das pro vi dên ci as que o Le gis la ti vo bra sileiro poderia tomar a fim de minorar o problema,
cada dia mais intenso, do crescimento do número
de seqüestros em nosso País. O seqüestro, crime
hediondo, abo minável, talvez o mais covarde que
pos sa ser co me ti do con tra uma fa mí lia, in fe liz men te,
es tá-se tor nan do, para um gru po de cri mi no sos, um
meio de vida cada vez mais fre qüen te.
Por estar esta Casa sempre discutindo o que
pode o Congresso Nacional fazer para resolver de terminado pro blema, apresentei hoje ao Senado da
República um projeto de lei que torna indisponíveis
os bens de todos os familiares, até terceiro grau,
que forem vítimas de seqüestros. Lembro que esse
projeto já foi apre sen ta do no Se na do pelo en tão
Senador Ma u rí cio Cor rêa, hoje Mi nis tro do Su pre mo
Tribunal Fe deral. Embora tenha passado por di versas co mis sões, ao che gar à Câ ma ra dos De pu ta dos
a matéria foi rejeitada por ale ga da in cons ti tu ci o na lidade, visto que não previa envolvimento do Poder
Judiciário na apreciação da pertinência ou não da
in dis po ni bi li da de de bens.
Por isso, reexaminando esse projeto desde a
última quinta-feira, procuramos corrigir esse senão,
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fazendo com que, no momento em que haja o fato
criminoso, o juiz seja imediatamente comunicado,
cabendo-lhe a decisão sobre determinar ou não a
indisponibilidade de bens da família do seqüestrado.
Cha mo a aten ção para esse pro je to, já que, na
Itá lia, país que há quin ze anos era re cor dis ta nes se
tipo de ação criminosa no mundo, a apresentação e
aprovação de projeto semelhante inviabilizou a in dústria de se qüestro. Hoje, a Itália, ape sar de, la men ta vel men te, re gis trar esse pe río do es cu ro e triste da sua história, felizmente, não apresenta mais
com tan ta fre qüên cia esse tipo de prá ti ca cri mi no sa
em seu ter ri tó rio.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, existe
uma infinidade de pessoas que podem ser vítimas,
a qualquer mo mento, desse tipo de crime. A so ci edade sempre espera dos que constituem a elite da
clas se po lí ti ca bra si le i ra as so lu ções para os pro blemas que a afli gem.
Por isso, peço uma aten ção es pe ci al dos co legas Senadores. Talvez por ter sido eu ví ti ma des se
hediondo crime há pouco mais de um ano e meio,
in for mo-lhes que a ex pe riên cia do se qües tro é mu i to
dura, porque o sofrimento acaba no momento em
que se tem a devolução do ente que ri do, que re torna a nossa casa. Mas se o sofrimento acaba, não
aca ba ja ma is a dor do ter so fri do.
Mu i to obri ga do.
Durante o discurso do Sr. Luiz Este vão, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vi ce-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pa da pelo Sr. Car los Pa tro cí nio, 2º Se cre tário.
Durante o discurso do Sr. Luiz Este vão, o Sr. Carlos Patrocínio, 2º Secretário,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Ca sil do Mal da ner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB – SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) – Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Se na do res, acom pa nha mos com a de vida atenção e o máximo de interesse, os esforços
empreendidos pelo Bra sil nos úl ti mos anos para supe rar as his tó ri cas ma ze las do seu sis te ma edu ca cio nal. Hoje, po de mos afir mar, com bas tan te se gu rança, que os re sul ta dos ob ti dos são ani ma do res.
Mes mo ten do a ple na cons ciên cia de es tar mos
longe do ideal, reconhecemos os acertos de uma
política educacional que privilegia a educação bá sica, descentraliza a gestão do sistema, exa mi na cri-
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teriosamente os livros didáticos a serem adquiridos
com recursos públicos e distribuídos no momento
certo às escolas, defende a adoção de parâmetros
cur ri cu la res in te li gen tes e ade qua dos às cir cuns tânci as his tó ri cas do mo men to em que vi ve mos
Não há como não se alegrar com a criação de
um fundo financeiro específico para o ensino fun damen tal. De igual modo, apla u di mos a pre o cu pa ção do
Ministério da Educação de, por intermédio da TV
Escola e de programas de educação a distância, ofe recer aos professores de todo o País a oportunidade
de acompanhar a evolução do conhecimento em to das as áreas do saber, de ter acesso à informação
que dinamiza seu trabalho em sala de aula, de, per manentemente, po der re ci clar-se e aper fe i ço ar-se.
Uma nova Lei de Di re tri zes e Ba ses foi apro vada, abrindo caminho para experiências pe da gó gicas, conferindo autonomia à escola e libertando o
sis te ma edu ca ci o nal do ex ces so de nor mas que tradi ci o nal men te o atra pa lha ram. São ações e ati tu des,
como as que estamos destacando, que torna ram
possíveis al gumas vitórias da educação brasileira,
muito embora tenhamos consciência de que mui to
há de ser fe i to.
Entretanto, Sr. Presidente e nobres Colegas,
no âm bi to da edu ca ção su pe ri or o ce ná rio per ma nece ex tre ma men te pro ble má ti co. As tra di ci o na is ins titu i ções pú bli cas, es pe ci al men te as uni ver si da des federais, lu tam para superar a falta de recursos que,
como elas pró pri as não se can sam de di zer, di fi culta-as de cum prir seu pa pel de for ma do ras de pes soal altamente qualificado, indispensável ao de sen volvi men to do País.
Exa ta men te por isso, des de a dé ca da de 70, a
iniciativa privada vem ocupando um espaço cada
vez mais expressivo na oferta de vagas em cursos
superiores. Compreender esse fenômeno não é ta re fa di fí cil. Afi nal, ante a con cre ta im pos si bi li da de de
o poder público atender à crescente demanda pela
matrícula em um curso de graduação, nada mais
natural que instituições particulares o façam. A gra vidade da questão ma terializa-se, a rigor, na outra
face da mo e da: a gran de ma i o ria dos bra si le i ros que
não têm aces so ao en si no su pe ri or pú bli co e gra tu ito é composta por pessoas que não dis põem de recursos suficientes para arcar com os custos de sua
for ma ção uni ver si tá ria.
Esta mos, pois, di an te de um pro ble ma de aguda re per cus são so ci al. De um lado, há um ris co real
de milhares de jovens verem seus mais legítimos
so nhos de fre qüen tar um cur so su pe ri or se rem im piedosamente abatidos pela cruel falta de condições
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ma te ri a is; de ou tro, é o pró prio País que vê des perdiçar-se a oportunidade de, mediante a adequada
preparação intelectual e profissional de seus filhos,
superar o atraso e promover o tão necessário de senvolvimento.
O mais dramático, Sr. Presidente, Srªs e Srs
Senadores, é que, embora existente a conhecida
solução para o problema, os sucessivos governos
da União teimam em não implementá-la, pelo
menos de forma coerente, consistente e
permanente. Refiro-me ao Programa de Crédito
Educativo, o Creduc, esboçado ainda nos anos 70,
transformado ao longo do tempo e que, por volta de
1993, chegou a conhecer um fugaz momento de
êxito.
Tanto as instituições credenciadas, quanto
prin ci pal men te os mi lha res de es tu dan tes se le ci o nados pelo Pro gra ma, não me re cem e não po dem fi car
su je i tos à in cons tân cia do Cre duc, que se ma ni fes ta
na in cer te za do lan ça men to de seu edi tal a cada semestre, no atraso do repasse dos recursos, no nú me ro de va gas ofe re ci das. Esse tipo de pro ce di mento – que, des gra ça da men te, tem sido uma cons tan te
– desorganiza a vida do estudante, fa zendo-o viver
em per manente estado de tensa expectativa, além
de des mo ra li zar qual quer ten ta ti va sé ria de pla ne jamen to por par te da ins ti tu i ção de en si no.
O que a Nação exi ge é um bas ta a essa si tu ação que não su pre as ne ces si da des dos es tu dan tes,
pune as instituições que aceitam participar do Pro grama e desgasta profunda e desnecessariamente
o Governo Federal. Para tanto, al gumas medidas
pre ci sam ser ado ta das com a má xi ma ur gên cia. Em
primeiro lugar, a efetiva institucionalização do Pro grama, a qual somente será possível se ele for as sumido como um “Programa de Governo”. Assim,
mu i to mais que uma ação se to ri al, o Cre duc de ve rá
envolver tanto o Ministério da Educação quanto a
área econômica: Fa zenda, Seplan, Cai xa Eco nô mica Fe de ral, por exem plo.
Em se gui da, de ve rá ser ga ran ti da a re gu la ri dade do Programa. Isso significa dizer que os editais
devem ser publicados com a devida antecedência,
os pra zos para a se le ção e a as si na tu ra dos con tratos fi xa dos, e de fi ni do o cro no gra ma de re pas se dos
recursos para as instituições de ensino cre den ci adas. Em síntese, o que se pede é o fim da im pro visação e do caos que se instala a cada semestre,
fru to da in cons tân cia e da in cer te za.
Não menos importante, Sr. Presidente, Srªs. e
Srs. Senadores, é o inadiável reexame da forma de
pagamento dos empréstimos contraídos. Se são
aceitáveis as atuais taxas de inadimplência, mais
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incompreensível ainda é a rigidez de uma norma
que pressupõe a capacidade de pagamento de um
recém-formado, claramente egresso das camadas
humildes da população, independentemente de ter ou
não conseguido inserir-se no mercado de trabalho.
Meu apelo, neste momento, é no sentido de que esse
critério – inserção no mercado de trabalho – seja
privilegiado na cobrança da dívida do estudante.
Ao encerrar es sas pon de ra ções, Sr. Pre si dente e nobres colegas, es pero sensibilizar o Po der
Executivo para o elevado alcance social das me didas aqui pro pos tas, de for ma que exa mi ne com cu ida do a ques tão do Cré di to Edu ca ti vo e pro mo va as
necessárias alterações em seu funcionamento. O
Brasil não pode ser leniente com a qualificação de
sua ju ven tu de de for ma a tor ná-la mais apta e ca paz
de con tri bu ir com o de sen vol vi men to na ci o nal e para
a cons tru ção de uma Pá tria me lhor para to dos nós.
Sr. Presidente e meus nobres co le gas, acre dito que não só o Esta do de San ta Ca ta ri na seja atingido pelo problema. Lá, chegam dezenas de cartas
de es tu dan tes que pas sa ram no ves ti bu lar, mas não
de uma universidade gratuita. São obrigados a fre qüentar fundações ou universidades par ticulares,
sem que seus pais, seus parentes te nham con dições. Conheço dezenas de es tudantes do meu
Esta do nes sa si tu a ção. Os pais ape lam, cri am mo vimentos para que não cancelem as matrículas, para
que seus fi lhos te nham con di ção de es tu dar, bus car
co nhe ci men tos.
É nes se sen ti do que o Cré di to Edu ca ti vo é tido
como garantia desse grande contingente de es tudantes brasileiros que não conseguiram freqüentar
uma escola pública, federal ou estadual, para que
pos sam bus car o aper fe i ço a men to em áre as mu i tas
ve zes es sen ci a is para o Bra sil. Pre ci sa mos ofe re cer
condições, o Governo pre cisa encontrar soluções e
o Crédito Educativo é o instrumento capaz de ga ran tir a fre qüên cia do es tu dan te nas uni ver si da des.
Contudo, surge ou tro pro ble ma quan do da formatura. Sabemos que a inadimplência é elevada,
uma vez que, num primeiro mo mento, os que sa íram da uni ver si da de não en con tram tra ba lho. O estudante precisa de tempo para se aper fe i ço ar, fa zer
estágio e en con trar em pre go. Mas o Go ver no pre cisa controlar o ingresso desses novos profissionais
no mercado, para que seja garantido o pa gamento
dos recursos obtidos na Caixa Econômica Fe deral,
que, com eles, financiará outros es tu dan tes. Co brar
daquele que saiu da universidade e ainda não con se guiu em pre go é do lo ro so.
Sr. Presidente, nobres Colegas, essas são as
ponderações que trago nesta tarde, até porque é o
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início, praticamente, do ano letivo no Brasil inteiro.
Esta é a situação na qual se encontram milhares e
milhares de jovens deste País. Espero que se
encontre um caminho que restabeleça uma linha de
recursos aos que não conseguiram freqüentar uma
escola pública e que estão hoje numa faculdade
particular.
Des sa for ma, es pe ra-se que es ses jo vens ajuda rão o Bra sil no seu de sen vol vi men to, e de po is, na
execução ou na cobrança desses haveres, aqueles
que conseguiram em prego comecem a de volver a
quantia em prestada em troca dos conhecimentos
adquiridos. Te nho certeza de que nenhum deles se
ne ga rá a de vol ver os va lo res em pres ta dos pelo fundo da Ca i xa Eco nô mi ca, re pi to, no mo men to em que
conseguirem um em pre go, a fim de que haja a ro tação dos recursos que ajudarão os novos es tu dantes.
Acredito que o Mi nistro da Edu ca ção deva enfren tar isso com se ri e da de, en vol ven do, como dis se
antes, a área econômica do Governo Fe deral, para
que possamos dar um alento aos milhares e mi lhares de jo vens que es tão nes sa ex pec ta ti va hoje pelo
Bra sil in te i ro.
Essas são as considerações que faço nesta
tarde.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Conce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS. Pro nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) –
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo esta
tribuna voltando a um tema que me tem apa i xo nado: a omis são atual, a ação futura necessária do
Congresso Nacional no debate sobre os meios de
comunicação.
Não há dúvida alguma de que o Bra sil tem em
seu rádio e basicamente em sua televisão um dos
setores mais modernos e respeitados – inclusive,
tec ni ca men te, é um dos mais avan ça dos do mun do.
No que se re fe re à TV Glo bo, por exem plo, suas novelas e minisséries são de primeiríssima grandeza.
É difícil encontrar algo realmente su perior no que
tan ge à téc ni ca, à qua li da de e ao sig ni fi ca do.
Mas a tese que de fen do é a de que este Congresso Na ci o nal deve en ten der o seu pa pel. De preendemos que, tal como está inscrito na Cons ti tu ição, o Constituinte brasileiro compreendeu a im portância do significado do rádio e da televisão, de termi nan do aos se to res de co mu ni ca ção, con ces si o nários de serviço público, a responsabilidade no que
tange a uma sé rie de fa to res na for ma ção da so ci edade, da per so na li da de da gen te bra si le i ra. Isso me
pa re ce ab so lu ta men te ló gi co. O Con gres so Na ci o nal
debate per manentemente a família, a sociedade, a
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educação, a saúde, a Igreja. Dis cute-se a família
porque a criança se forma no meio da família, por que a personalidade do indivíduo começa na fa mília. Discute-se a escola, por que a es co la é que instrui, é que for ma a cri an ça, o ci da dão.
Já está provado que, muito mais do que a fa mília, muito mais do que a Igreja e do que a escola, a
cabeça da criança é feita ba si ca men te pela te le vi são.
É muito maior o número de horas que uma criança
passa na frente da televisão do que no convívio da
casa, da es co la, da Igre ja. Então, se es ta mos aqui, na
Câ ma ra e no Se na do, de ba ten do e dis cu tin do nor malmen te a ques tão da edu ca ção como pri o ri tá ria; se discutimos constantemente regras, leis e projetos que
orientam e estimulam a educação, a escola; se es tamos aqui per ma nen te men te dis cu tin do a formação da
família, do lar, a formação de lares que existem ou
não de direito, ape nas de fato; se es ta mos pre o cu pados com uma in fi ni da des de ques tões que en vol vem a
nossa mocidade, como podemos pensar e não olhar,
não atentar àquela que se chama rádio e televisão
no que tan ge a nos sa res pon sa bi li da de?
Parece-me que é uma questão da mais ab soluta prioridade no Bra sil. Não vejo fór mu la pela qual
possamos al cançar grandes propostas, grandes
idéias, aprofundar, melhorar o conhecimento do
nosso povo, a não ser utilizando o rádio e a te le visão. Algumas cam panhas de orientação de saúde,
uma simples pu bli ci da de, que é água com açú car e
que pode evitar o mais sério, tem um significado
mu i to sé rio e mu i to im por tan te na vida de uma cri ança.
Defendo isso com garra. Vejo até que há por
parte dos pro pri e tá ri os, dos di ri gen tes de rá dio e televisão um desejo em acertar. Mas vejo também
uma irresponsabilidade da classe política em cum prir a sua parte. Não há a preocupação em buscar
um caminho, em relação ao qual tenhamos a co ragem de man ter uma atu a ção per ma nen te e cons tante nes se se tor.
Há dois anos, presidi, aqui na Casa, uma Co mis são Espe ci al que de ba teu lon ga men te a ques tão
da televisão, inclusive publicando um livro de cerca
de 800 páginas. Esse livro foi mais para orientar e
esclarecer, uma espécie de vade me cum para as
pes so as que se in te res sam pela ma té ria. Nele, elas
podem conhecer a lei, o estudo, e podem lo calizar,
na bi bli o te ca ou em qual quer lo cal, o com pên dio em
que a ma té ria é tra ta da.
Mas a pri me i ra pro pos ta da Co mis são que presidimos foi a de criar aqui na Casa - não digo uma
Comissão Permanente, porque são tão poucos os
Senadores e tantos os assuntos, que seria difícil –,
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na Comissão de Educação, uma subcomissão per ma nen te com a res pon sa bi li da de de, ro ti ne i ra men te,
não de forma extraordinária, não por um de ter mi nado pe río do, mas per ma nen te men te, tra tar do de ba te
e da dis cus são do rá dio e da te le vi são.
Enumerei, ao apresentar a proposta, algumas
das finalidades da Comissão: propiciar o deba te
acer ca do pa pel dos me i os de co mu ni ca ção ele trô nicos no País, po den do para tan to re a li zar au diên ci as
públicas com entidades da sociedade, bem como
solicitar depoimentos de qualquer autoridade, ci dadão, nos ter mos dos in ci sos tais; pro mo ver a in te ração do Senado Federal com órgãos do Poder Exe cu ti vo e en ti da des da so ci e da de ci vil que, pela na tureza de suas atividades, possam contribuir para o
debate sobre a comunicação de massas do nosso
País; promover a in te ra ção do Se na do Fe de ral com
as en ti da des re pre sen ta ti vas das emis so ras de rá dio
e televisão, de modo a estabelecer cons tan te diá logo entre produtores e consumidores nas pro gra mações ve i cu la das; apre ci ar pro gra mas, pla nos e po lí ticas governamentais instituídos para o setor de co municação de massas no País; receber re cla mações e avaliar sugestões da sociedade quanto à
pro gra ma ção de rá dio e te le vi são, es pe ci al men te no
que diz respeito ao atendimento no disposto do art.
221 da Constituição Federal; realizar e dar pu bli cidade a estudos e pesquisas que versem sobre os
assuntos compreendidos da Constituição Fe deral;
pro por ao Ple ná rio da Co mis são de Edu ca ção me didas legislativas resultantes do es tudo de avaliação
nos ter mos des sas atri bu i ções.
Sr. Presidente, estaremos dando um pas so
tremendamente importante para sa ne ar uma la cu na
absolutamente in com pre en sí vel, qual seja, a au sência to tal do Po der Le gis la ti vo no que tan ge às co municações.
Discursos, debates, comissões especiais, leis,
propostas, temos permanentemente. É evidente que
essa ma té ria, a cada dia, é de ba ti da na Casa do Congres so, mas as sim como as Co mis sões de Sa ú de, do
Trabalho, da Agricultura, de Educação, de Assuntos
So ci a is, etc., de ve ría mos ter um ór gão com a mis são
específica de tratar do problema da comunicação, da
pro gra ma ção, no que diz res pe i to à for ma ção da so ciedade e do indivíduo. Isso, a meu ver, é necessário
em um país do tamanho do Brasil, de dimensões
con ti nen ta is, com tan tas di fe ren ças re gi o na is e com
as grandes diferenças sociais e eco nômicas na sua
po pu la ção. Ante ve jo o ama nhã, Sr. Pre si den te.
O que o Ministro Paulo Renato Souza fez no
ano re tra sa do foi o iní cio – e não sei até que pon to o
seu pro je to foi ou não apro va do am pla men te na prá-
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tica. Porém, no momento em que S. Exª en vi ou um
apa re lho de te le vi são, en vi ou tam bém a pos si bi li dade da trans mis são de au las para todo o Bra sil, com
os melhores professores orientando os alunos por
intermédio do videocassete. Imagino que, daqui a
um par de anos, com a televisão a cabo e uma pe quena antena conseguiremos sintonizar um canal
de televisão no meio da Flo res ta Ama zô ni ca. Estou
a ima gi nar da qui a quan to tem po as sis ti re mos au las
pela televisão, via satélite, dadas pelos me lhores
pro fes so res e ins tru to res do Bra sil em to dos os co légi os e es co las bra si le i ras. Não te nho ne nhu ma dú vida de que problemas como educação, saúde, pro blemas básicos de nos sa so ci e da de, através da te levisão in terativa serão be ne fi ci a dos. Ha ve rá a pos sibilidade de ampliar ao infinito a capacidade de
avançar rumo às zonas geograficamente mais in sípi das, mais di fí ce is, mais com pli ca das e eco no mi camente mais atrasadas. Creio que tal interação terá
um sig ni fi ca do mu i to im por tan te.
Não entro no de ba te por que não é o mo men to
de sa ber como deve ou não ser fe i to e qua is os melhores pro gra mas, mas tam bém não pas sa pela minha cabeça fazer censura ou qualquer coisa se melhante. Não passa pela minha cabeça censurar ou
fa zer qual quer co i sa se me lhan te. Deus me li vre. Pagou-se um pre ço mu i to caro por isso. Não me pas sa
pela ca be ça ter uma de ter mi na ção no sen ti do de dizer qual vai ser, como vai ser e o que vai ser a pro gramação dessa ou daquela emissora de televisão.
Não se faz isso nos colégios; na es co la, da mos orientação, mas cada universidade tem o seu cur rí culo; cada escola tem a sua maneira de orientar.
Como não se faz isso na re li gião; cada re li gião tem
o seu culto e tem a sua ma ne i ra de de fen der a sua
es pi ri tu a li da de. Mas de fen do a pos sibilidade de nos
aprofundarmos naquilo que para mim é fun da mental: uma cri an ça que às ve zes não tem nada que lhe
garanta no lar – por que mu i tas ve zes o lar já não é
mais lar, é um pon to de en con tro. Em pri me i ro lu gar,
quan tos são aque les que não co nhe cem os pró pri os
pais? Quantos são aqueles que conhecem a mãe,
mas não conhecem o pai? Quantos são aqueles
que co nhe cem o pai e a mãe, mas os dois saem de
madrugada, enquanto a criança está dormindo, e
voltam de madrugada, enquanto a criança está dor mindo, porque uma é doméstica e o outro é ope rário, e, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, moram
num subúrbio e levam duas horas para chegar em
casa? Quantos são aqueles que podem se instruir
na escola mas pouca é a educação que recebem?
Mesmo junto à classe pobre: muitas vezes, vemos
que não têm água, não têm absolutamente nada,
mas lá está o apa re lhi nho de rá dio e, qua se sem pre,
a te le vi são.
Por isso, Sr. Presidente, defender essa maté ria, discuti-la, aprofundá-la e esclarecê-la, parece-
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me uma responsabilidade, uma obrigação do
Congresso Naci o nal. Mas é natu ral que o propri e tário de uma rádio ou de uma televisão busque o
melhor, como é também natural, na lei de mercado,
que se busque também o lucro e a audiência. E
muitas vezes a audiência fornecida pelo Ibope é a
que determina os progra mas que ficam ou saem do
ar. Perguntei para os especialistas: por que não há
mais programas como o “Sítio do Pica-Pau Amare lo”, que informa e educa? Praticamente era o que
mais educava uma criança. Havia ali a velhinha, o
Pedri nho, a Emília e o Sítio do Pica-Pau Amare lo. A
resposta foi singela: tratava-se de um programa
muito caro. Aos poucos, o concorrente colocou um
programa de desenhos, de cantorias, etc. e ficou
provado que aquele outro programa de custo 2
ganha va em audiên cia desse progra ma de custo 98.
Então, saiu o progra ma Sítio do Pica-Pau Amare lo e
entrou um programa com uma menina bonitinha
brin can do com as crian ças e apre sen tan do os desenhos, diga-se de passagem, de maior significado e
de maior forma ção, subs ti tu in do aque le progra ma.
Ora, Sr. Presidente, não pode ser apenas o
Ibope que orienta a de ter mi na ção de um programa.
Entretanto, se eu fosse dono de uma televisão, se
quisesse anunciantes e se tivesse concorrentes, é
claro que me orientaria pelo Ibope. Assim, se não
for es ta be le ci da uma ori en ta ção que deve ser se guida por todas as televisões, o proprietário se guia rá
pela lei de mercado e, guiando-se por ela, terá de
ver qual o ren di men to que pode ter, qual a res pos ta
do pú bli co, qual a au diên cia que está ten do, por que,
de acordo com ela, poderá co brar mais ou menos
pela pu bli ci da de.
Sen do as sim, não há que acu sar os pro pri e tários de televisão, por que estão buscando o me lhor
Ibope. É preciso que haja uma orientação, que to dos te nham de se guir de ter mi na das nor mas.
Parece que me lho rou, mas hou ve um mo mento em que o Ibope foi colocado em segundo lugar,
por que em pri me i ro es ta va o 0900. As li ga ções para
o 0900, para par ti ci par dos sor te i os de au to mó ve is e
de outros prêmios, eram mais importantes que o
próprio Ibope. Às vezes, o lucro dos telefonemas
era ma i or que o lu cro da pu bli ci da de.
Em um programa de 45 minutos, ganhava-se
mais nos telefonemas para o sorteio do carro do
que na pu bli ci da de ine ren te ao pro gra ma. Essas coisas ocorrem enquanto estamos aqui discutindo se
devemos ou não liberar os cassinos. De repente, li ga mos a te le vi são e um cas si no en tra em sua casa.
Essas ques tões têm de ser dis cu ti das com se re ni dade, com tranqüilidade, com coragem, mas sem ou -
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sa dia, sem pro vo ca ção. Nin guém tem o mí ni mo in teres se de fa zer uma pro vo ca ção des ne ces sá ria, não
reconhecendo a importância, o significado, o peso
dos proprietários de rádio e de televisão. Devemos
res pe i tá-los, mas não de ve mos ter medo de di zer o
que precisa ser dito. Não podemos desrespeitar
nos sa cons ciên cia a pon to de de i xar mos de de ba ter
o que deve ser de ba ti do. Se não ti ves se um fi lho de
quatro anos, apesar da minha idade, talvez não
pensasse sobre tais coisas. Meu filho mais velho
hoje já está formado. Quando mais jovem, vivi em
uma época difícil. Durante o regime militar, corria
todo o tempo e não ti nha o tem po de que dis po nho
atu al men te para ver de ter mi na das co i sas que acontecem. Vendo isso, dou-me conta da importância
que temos na conscientização da nossa gente, do
nos so povo.
Quando vejo o abandono a que se relega a
imen si dão da so ci e da de bra si le i ra, quan do vejo a despre o cu pa ção com que se fala de co lé gi os que têm turnos de uma ou duas ho ras, quan do vejo a des pre o cupação com a formação das consciências, penso em
nos sa res pon sa bi li da de. Se ana li sar mos os equí vo cos
que nos sa so ci e da de co me teu ao lon go dos 500 anos
que vamos festejar, se analisarmos a nossa so ci e dade e compará-la com outras, verificaremos que a
gran de ver da de, a ver da de ab so lu ta é que fal tou ao
Bra sil as gran des de ci sões nas ho ras exa tas.
Te nho tido uma luta mu i to gran de no Con gresso contra o que chamo de impunidade. Há vinte
anos venho dizendo nesta Casa que neste país só
vão para a cadeia os ladrões de galinha. As elites
bra si le i ras não se pre o cu pam com a res pon sa bi li dade que têm.
Quando vejo o Presidente desta Casa afirmar
que vai divulgar uma série de fatos relacionados a
um Po der, per gun to: e daí? Po de mos ci tar a mes ma
quantidade de fatos semelhantes a esses, ou até
mais, que ocor rem no Po der Le gis la ti vo ou no Po der
Executivo. O mesmo podemos fazer em relação à
classe dirigente, aos industriais, aos empresários,
ou a qual quer pes soa im por tan te nes te País. E não
acon te ce nada, Sr. Pre si den te!
Não podemos de repente ape nas le vantar a
voz e apon tar os er ros de A, B ou C. Na mi nha opinião, temos que atuar em dois ângulos: primeiro, é
pre ci so formar a personalidade do jovem, mos trando-lhe os valores éticos, sociais e morais dignos da
so ci e da de; se gun do, é pre ci so pu nir quem er rou, seja
Senador, Presidente da República, membro do Ju diciário ou Governador. Devemos punir quem deve ser
punido. No momento em que isso acontecer, as
pesso as vão ve ri fi car que as leis são para va ler.
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Sr. Presidente, logo que o novo Código de
Trânsito entrou em vigor – parecia que as punições
seriam maiores –, em Porto Alegre as infrações
diminuíram em 90%. Não sei como está agora,
porque não se sabe se a lei é para valer ou se é
para não ser aplicada.
O Sr. Luiz Estevão (PMDB – DF) – V. Exª
concede-me um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Pois
não, Senador.
O Sr. Luiz Este vão (PMDB – DF) – No bre Cole ga, Se na dor Pe dro Si mon, pedi a V. Exª a opor tuni da de de apar teá-lo por re co nhe cer, mais uma vez,
em seu pro nun ci a men to imen sa per ti nên cia com relação a um problema fundamental do mundo de
hoje. Realmente, com a aceleração do processo de
comunicação, es tamos vivendo em um mundo em
transformação, que V. Exª diagnostica com grande
pre ci são. Cada vez mais os me i os de co mu ni ca ção,
notadamente a televisão e o rádio, exercem papel
fundamental na for ma ção dos nos sos jo vens não só
no Bra sil, mas em todo o mun do. Por tan to, a dis cussão que V. Exª traz a este plenário é muito opor tuna. Em ou tros pa í ses, essa ques tão é de ba ti da não
apenas pelo Poder Legislativo, mas prin cipalmente
pela sociedade. As sociedades fa zem um controle
efetivo da programação de te le vi são, rá dio e até de
cinema. Essas sociedades estão acostumadas a
uma par ti ci pa ção ma i or, par ticipação essa que in felizmente o povo brasileiro, por ter vivido vinte e um
anos à margem do processo democrático, de certa
for ma, de sa pren deu como fa zer. É mu i to im por tan te
que ouçamos o chamamento de V. Exª e partamos
para essa participação efetiva por meio do Poder
Legislativo e, principalmente, de todos os cidadãos
brasileiros. Não po de mos per mi tir que o mais ex traordinário avanço do nosso século, que oferece a
possibilidade de educar pessoas à distância, de in for mar, de fa zer dos me i os de co mu ni ca ção um modelo de aperfeiçoamento da so ciedade, seja des virtuado e, em vez de aperfeiçoar, desvirtue a for mação dos nossos jovens. Parabéns a V. Exª. Que ro
di zer que mo des ta men te, no meu tra ba lho como Senador que se inicia com este mandato, pre tendo
cer rar fi le i ras com V. Exª, para que pos sa mos di re cio nar os me i os de co mu ni ca ção para a for ma ção da
nos sa ju ven tu de. Mu i to obri ga do.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Agra de ço a V. Exª. Digo que V. Exª tem ra zão quan do insiste que essa responsabilidade não é apenas do
Congresso, e sim de toda a sociedade. V. Exª está
ab so lu ta men te cer to.
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É evidente que a sociedade deve debater,
deve dis cu tir. Há al guns dias par ti ci pei da TV Co munitária de Brasília e fiquei impressionado com as
pes so as, com o seu ca ri nho e afe to. Não sei se eles
têm au diên cia, mas es tão ten tan do fa zer uma te le visão voltada para Brasília. Evidentemente, a so ci eda de tem de par ti ci par, tem de es tar pre sen te. Para
tan to, é pre ci so um ca mi nho. Fa la mos, por exem plo,
na pos si bi li da de de in se rir um ombudsman na te levi são, como já o tem a Fo lha de S. Pa u lo, en car rega do de re ce ber e dar res pos tas aos pe di dos de infor ma ção, às in ter ro ga ção fe i tas.
No momento em que a sociedade ti ver um canal por meio do qual possa debater, discutir, fa zer-se pre sen te, va mos en ten der que esse é o ca minho. Quando a sociedade compreender que tem
chan ce de re al men te mo di fi car, vai par ti ci par.
Muitos têm se surpreendido. A primeira vez
que se levou a Orquestra Sinfônica de Por to Ale gre
a uma zona de gen te hu mil de, os mú si cos re la ta ram
que nunca tocaram com tanta emo ção, pois era espontânea a alegria daquelas pessoas, que, pas madas, estavam talvez ouvindo música clássica pela
primeira vez, obviamente uma música clássi ca
adap ta da. Con tu do, não hou ve quem se le van tas se.
Disseram-me que nunca, em ne nhum lu gar da que la
vila, nem mesmo na igreja, tinha havido tanto si lêncio quanto naquele momento em que ouviam a
Orques tra Sin fô ni ca.
Dizer que só promovemos o pro gra ma por que
é o que quer a sociedade, é o que quer a nossa
gente, ou porque é o que o público D e E querem,
não é bem as sim. Eles de vem ter a chan ce de melhorar. É claro que, se forem le vados ao ar filmes
pornô ou assemelhados, termina-se levando essa
gente pela ma ne i ra de ser. Mas, com al gu ma oportunidade de serem orientados, esclarecidos, de fa zer as coisas de maneira di fe ren te, as co i sas se rão
diferentes.
Já disse alguém que a grande razão do êxito
das novelas brasileiras é que o cidadão sai de casa
de ma dru ga da, tra ba lha, leva uma vida hu mil de, sa crificada, uma vida que não vale nada e, quando chega
em casa, por volta das 20h30min, assiste à novela e
se in se re em uma se gun da re a li da de, onde ele constrói uma dupla personalidade, indo dormir com a que
está vendo, não com aquela do dia que passou. Na
hora em que assiste à televisão, quando vê aquele
am bi en te mais tran qüi lo, mais se re no, fica com o personagem que está ali e dor me vi ven do essa se gun da
re a li da de. Isto dá a ele um sono mais tran qüi lo.
Por outro lado, há outro tipo de programas,
como o nosso Ratinho – e não o conheço, diga-se
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de passagem –, que coloca no ar as coisas mais
estranhas, os fatos mais pitorescos, aquilo que é
mais bizarro. Assim, ao invés de aquela pessoa ver
a novela, aquele mundo bacana, e dormir com
aquela realidade, ela vê o marido que cortou a
garganta da mulher, o outro que esbofeteou, as
pessoas que se bateram, e pensa: “Eu apanho, mas
facadas ainda não levei.” Assim, ela observa que há
uma realidade mais dura que a vivida por ela.
Não sei se é assim. Quem me revelou esse
aspecto foi um psicólogo de massas. Sei apenas
que uma coisa ou outra não se torna um bom valor
para tal atitude.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) –
Permita-me V. Exª um aparte?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço o
aparte da nobre Senadora Heloisa Helena.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se nador Pedro Simon, quero felicitá-lo pelo pro nun ci amento. Infelizmente, somos poucos nesta sessão
deliberativa de segunda-feira; contudo, não apenas
como Se na do ra, mas como mãe e como ci da dã brasileira, desejo agradecer-lhe pela persistência no
tra to des te as sun to. Não te nho dú vi da quan to à impor tân cia dos ad ven tos tec no ló gi cos na área da comunicação para a formação das pessoas. Da mes ma forma, não ignoro que só através do co nhe cimento é que poderemos ser senhores ou senhoras
do nos so pró prio des ti no. Ao co nhe cer o mun do, pode mos cri ar op ções para o re la ci o na men to com este
mes mo mun do. Infe liz men te, os me i os de co mu ni cação – com raríssimas exceções em uma ou outra
programação –, em função da nossa omissão en quanto le gisladores, não se preocupam com esse
assunto. Todavia, há debates, mesmo que pe quenos, no seio da sociedade. Existem vários fóruns
cons ti tu í dos, pela pró pria so ci e da de, em prol da Democratização dos Meios de Comunicação, para que
se possa garantir que estes per maneçam a servi ço
da sociedade. O que falta é efe tivamente o que V.
Exª traz a esta Casa nesta tarde. Assim, da mesma
forma como o Senador Luiz Estevão, comungo de
suas opiniões e me coloco à disposição, como vo luntária, para que possamos apresentar os re sul tados des ses de ba tes nes ta Casa, que tão pou co tem
feito para cumprir o seu papel. Assim, apre sen ta remos mecanismos concretos e eficazes para que
esse advento tecnológico nos proporcione co nhe cimen tos e va lo res no vos à so ci e da de, já que os atual men te apre sen ta dos – cada vez di tos mais mo dernos – são de plo rá ve is para as nor mas es ta be le ci das
na vida em coletividade. Isso deve ser feito com a
ou sa dia e com a co ra gem que o tema exi ge. Se na-
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dor Pe dro Si mon, não acres cen to nada ao seu pronun ci a men to, ape nas o fe li ci to como ci da dã bra si le ira.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Se nadora Heloisa Helena, quando V. Exª se pronuncia
como mãe, a par da vida pública, deve interpretar,
analisar e sentir os dramas que vivemos com os
nossos filhos nestes dias. O mundo passa por uma
tran si ção ge ral. Há dro gas e vi o lên cia; as li ber da des
estão em um momento de consolidação; os cos tumes mais liberais; a auto-afirmação da mulher; etc.
São tantas coisas misturadas que trazem angústia
aos pais em re la ção ao fu tu ro de seus fi lhos.
Quanto a saber hoje do drama de um jovem
que bus ca en trar na fa cul da de, pos so di zer-lhe que,
outro dia, estava vendo que, no Paraguai, cerca de
500 jovens atravessam a fronteira para estudar
onde não se exige a aprovação no exame ves ti bular, o que não ocor re aqui.
Se, de um lado, há o drama da pessoa para
entrar na faculdade; de outro, há o drama daquele
que de pen de da bol sa de es tu do – e saiu da qui agora o nobre Senador por Santa Catarina que nos
trouxe o caso dos que se formam como bolsistas e
que não têm como pagar imediatamente a bolsa,
por que o di plo ma de ba i xo do bra ço tem pou co sig nificado di ante do fu turo e das perspectivas que ele
en con tra rá pela fren te.
Se isso já é uma re a li da de hoje, digo a V. Exªs
com toda a sinceridade: a meu juízo, temos de co meçar pelo início da formação da personalidade do
cidadão.
Vejo agora, na Presidência dos trabalhos, V.
Exª, Se na dor Ro ber to Sa tur ni no. Apro ve i to a opor tunidade para dizer-lhe do carinho, do respeito e da
admiração que tenho por V. Exª. Qu an do che guei a
esta Casa, V. Exª já era Senador, uma grande voz
que aprendi a respeitar como Deputado Federal
pelo meu Estado. É V. Exª um ho mem de co ra gem,
um homem de bravura. Nunca me esqueço de que
V. Exª saiu magoado do meu partido, que cometeu
erros enormes e um deles, que eu nunca consegui
entender, foi como deixou ir em bora um homem
como V. Exª, que saiu magoado porque o Partido
não cor res pon dia aos seus de se jos, que eram cor retos; voltou para casa, desiludido com a vida pública.
Depois, quan do lhe fi ze ram um de sa fio, V. Exª ace i tou.
Nunca me esqueço do que V. Exª disse: “Eu aceito,
porque penso que ir para casa sem protestar não está
certo. Saí para protestar”. Começando nas pesquisas
com 2%, terminou se reelegendo Senador pelo Rio de
Ja ne i ro com uma vo ta ção ex tra or di ná ria. Depois de ter
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sido pre fe i to e ve re a dor, V. Exª de mons trou que o espírito público, o conhecimento e a fórmula de servir à
ca u sa pú bli ca in de pen de do car go, pois com a mes ma
grandeza com que brilhou no Senado, V. Exª foi da
vereança e volta agora a esta Casa. Com muito pra zer e para mi nha ale gria, vejo V. Exª na Pre si dên cia
e digo-lhe, com toda sinceridade, que fica mui to
bem nes ta ca de i ra e ela as sen ta a sua per so na li dade, a sua com pe tên cia e a sua dig ni da de.
Que
bom
seria
se
conseguíssemos
estabelecer aqui um grande debate em torno dessa
matéria, que, como disse bem a nobre Senadora, já
existe na sociedade! Eu estaria sendo injusto se não
dissesse que vejo que os homens da televisão se
preocupam mais com essa matéria do que nós. Não
tivemos ainda a conscientização de debater com
seriedade, não buscando a manchete, dizendo que
esse ou aquele fato foi descoberto. Vejamos tudo
com a seriedade que o assunto merece.
Se ti ver mos chan ces de cri ar essa sub co mis são
na Comissão de Educação, com a responsabilidade
rotineira de debater essa matéria, talvez estejamos
lançando a semente de uma grande perspectiva de
co lhe i ta éti ca e mo ral para a nos sa so ci e da de.
Mu i to obri ga do.
A Srª Heloisa Helena (Bloco/PT – AL) – Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Ouço
V. Exª com pra zer.
A Srª He lo i sa He le na (Blo co/PT – AL) – Se nador Pe dro Si mon, não po de ria de i xar V. Exª sair da
tri bu na sem pa ra be ni zar a sua mo ção ao nos so Presidente da Casa. Esses momentos do Congresso
são muito im portantes a serem registrados, es pe cialmente o de dois homens públicos que acom panhava, como novata hoje, mas a distância. Como
sertaneja que sou, já admirava a capacidade de V.
Exªs de dizerem não, de protestarem, de não res mungarem em casa e de estarem nos espaços pú bli cos fa zen do o be lís si mo e bom com ba te.
Durante o discurso do Sr. Pedro Si mon, o Sr. Ademir Andrade, 2º Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre si dência, que é ocu pa da pelo Sr. Ro ber to Sa tur nino.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Nobre Senador Pedro Simon, não posso deixar de
manifestar o meu orgulho por ouvir as palavras de
estímulo de V. Exª, as quais tocam o meu coração
de modo muito especial, dada a nossa relação não
só de ad mi ra ção, mas de ami za de mu i to pro fun da e
de con vi vên cia mu i to an ti ga. Essa ca ma ra da gem se
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formou nas trin che i ras, por que per ten ce mos à mesma trincheira, em períodos di fíceis da vida política
des te País, du ran te mu i to tem po. Não pos so de i xar
de registrar o meu reconhecimento, assim como o
apar te e a ma ni fes ta ção da Se na do ra He lo í sa He lena. Não sei se é re gi men tal, mas é do co ra ção.
Concedo a palavra ao Senador Lúcio
Alcântara. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebet.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Mozarildo
Cavalcanti. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Carlos
Patrocínio. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo
Siqueira Campos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do Orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
primeiramente, como membro da Comissão de
Educação,
associo-me,
desta
tribuna,
às
preocupações manifestadas pelo eminente Senador
Pedro Simon. Fico verdadeiramente empolgado e
motivado, neste início do meu mandato, por poder
participar desse debate quiçá na Comissão de
Educação, criada essa subcomissão,
Sou certamente bem mais novo e com muito
menos experiência, mas sou pai de uma filha de 18
anos e outra de cinco anos, Senador Pedro Simon,
e desejo, como brasileiro, rever todas essas
condições das nossas comunicações. Esse é um
assunto fundamental, que V. Exª trouxe com muita
propriedade para a tribuna desta Casa.
Sr. Presidente, no último dia 18 de março,
comemorou-se o Dia da Autonomia do Tocantins,
data
auspiciosa
para
toda
a
população
tocantinense. Historicamente, a região norte do
Estado de Goiás, onde hoje está instalado o
Tocantins, permaneceu esquecida por séculos, num
estado de letargia que só se rompeu efetivamente
com a autonomia determinada pela Carta Política de
1988, na Assembléia Nacional Constituinte. A partir
daí, o povo tocantinense teve a oportunidade de se
organizar em Estado, podendo trazer boas notícias
para cooperar e ajudar o desenvolvimento deste
País. Antes disso, somente a construção de Brasília
e o início das obras da rodovia Belém – Brasília
deram algum alento a nossa região.
É importante registrar, Sr. Presidente, que a
luta pela constituição do Estado do Tocantins, pela
emancipação da re gião co nhe ci da en tão como Nor te
de Goiás, remonta aos idos de setembro de 1821,
quando o DesembargadorJoaquim Teotônio Segurado,
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o nos so pa tri ar ca, o lí der ma i or da li ber ta ção do povo
tocantinen se, pro cla mou a cri a ção do Go ver no au tô nomo contra a Coroa de Portugal. Obviamente, o mo vimento não vingou, foi abafado, mas ali foi lançada a
grande semente de um movimento que permaneceu
du ran te mu i tos anos ape nas no seio da nos sa so ci e dade. Em 1970, com a ele i ção do en tão De pu ta do Si que ira Campos, a luta foi retomada. Levou dezoito anos –
entre 1970 e 1988 – para a Assembléia Nacional
Consti tu in te cri ar o Esta do do To can tins.
Desde a sua instalação, em 1.º de janeiro de
1989, a região onde está o Tocantins passou por
uma grande transformação, com a abertura e
asfaltamento de rodovias, instalação de usinas
geradoras de energia elétrica, implantação de
eletrificação rural, estímulo à agropecuária, criação
da nossa Universidade Estadual do Tocantins – a
Unitins, a reestruturação completa do ensino básico,
a criação e aparelhamento da rede de saúde
pública. Enfim, partimos da estaca zero.
Gostaria de trazer o agradecimento e o re conhe ci men to a esta Casa, aos Srs. Cons ti tu in tes que
tiveram a iniciativa de criar o Estado do Tocantins.
Congratulo-me com a população pelos resultados
que estamos atingindo neste ano de comemoração
do dé ci mo ano da cri a ção do nos so Esta do.
A mais nova capital deste País, Palmas, da
qual tive a honra de ser o primeiro prefeito eleito,
está de fi ni ti va men te con so li da da, com mais de cen to e vinte mil habitantes, crescendo uma média de
29% ao ano, sem que tenhamos o advento da do ação de lotes, loteamentos irregulares, invasão de
áreas públicas, afavelamento. Nada disso faz parte
da re a li da de de Pal mas. É uma ci da de que se constrói or ga ni za da men te, que tem en tre as ca pi ta is brasileiras os maiores índices de saneamento básico,
energia elétrica. A totalidade das casas – veja o
peso e a responsabilidade dessa informação – dis põe de abas te ci men to de água tra ta da.
Palmas é um orgulho para este País, e nada
me lhor do que tra zer ao Con gres so Na ci o nal, o verdadeiro pai, o autor da cri a ção do Esta do de To cantins, o reconhecimento e agradecimento que faço
em nome da que la po pu la ção.
Em 1989, pri me i ro ano da im plan ta ção do nosso Esta do, foi lan ça da a pe dra fun da men tal da nossa capital. Portanto, tam bém estará completando
dez anos do início de suas obras dia 20 de maio. A
média nacional de crescimento do PIB é de 2,87%.
O nos so Esta do atin ge a mar ca de 7,82% do cres cimen to de seu PIB, o que de mons tra o quan to foi feliz a ini ci a ti va da cri a ção do Esta do de To can tins.
Quando vejo outros Estados, quando vejo re tratado, nos principais jornais deste País, notícias
de que mais de 12 Estados brasileiros estão atra sados com sua fo lha de pa ga men to, gran de par te de-
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les ultrapassa mais de 60% de gastos com pessoal
com relação a suas receitas líquidas, de que são
grandes as preocupações com a desorganização, o
empobrecimento, o en dividamento desses Estados,
é que digo a esta Casa que o nosso Estado, Sr.
Presidente, gasta, na data de hoje, 43% da sua ar re ca da ção com fo lha de pa ga men to. Pa ga mos o décimo terceiro, estamos rigorosamente em dia e so mos cre do res da União em mais de um bi lhão de reais. Portanto, lá não existe banco estadual que brado. Os serviços que nós, representantes daquele
Esta do, prin ci pal men te o Go ver na dor do Esta do, enten de mos que eram pas sí ve is de pri va ti za ção fo ram
privatizados há exatos 10 anos, ainda no ano de
1989.
Portanto, o Estado de Tocantins vem dando
um gran de exem plo, é uma es pe ran ça, por que, afinal de contas, temos feito naquele Estado um ver dadeiro la boratório de experiências positivas, po dendo evitar aqui lo que já se con fi gu rou em pro blemas ana crô ni cos nos de ma is Esta dos bra si le i ros.
Sr. Presidente, quero aqui me solidarizar com
to dos aque les bra si le i ros que aten de ram a um chama men to da Assem bléia Na ci o nal Cons ti tu in te e foram para lá cons tru ir o Esta do de To can tins. Qu e ro
parabenizar a nossa população. Que ro em prestar
aqui minha solidariedade, meu orgulho, tanto de fi lho quan to de re pre sen tan te da que le Esta do aqui no
Senado Federal, ao Governador Siqueira Campos,
ao Presidente da Assembléia, e todos os Poderes,
pelo transcurso desta data que nós comemoramos
como a Data da Au to no mia do Esta do de To can tins.
Quero deixar aqui o meu reconhecimento a todos
aqueles que participaram da Assembléia Nacional
Constituinte, que deram a liberdade a esse secular
an se io da nos sa po pu la ção, com a cri a ção do nos so
Estado.
Digo também, Sr. Presidente, que temo, sim,
quando vejo o povo brasileiro preocupado com a
ques tão dos re cur sos hí dri cos. Dis se, em um dis curso recentemente nesta tribuna, que, das próximas
dez hidrelétricas a serem construídas neste País,
cin co se rão no rio To can tins.
Depois de Tucuruí, depois de Serra da Mesa,
depois da Usina Luís Eduardo Magalhães, que está
com 30% das suas obras, em um ano de cons trução, já executadas, podemos observar que To cantins é, sem dú vi da al gu ma, um Esta do que tem mu ito a ofe re cer a este País, em fun ção da sua ca pa cidade, da sua co locação estratégica neste imenso
território brasileiro, com um grande potencial de re cur sos hí dri cos. Eli mi na re mos daí uma pre o cu pa ção
que é a ques tão da ener gia elé tri ca.
Te mos lá dois mi lhões de hec ta res de vár ze as
totalmente irrigáveis por inundação, e um desses
exem plos é o pro je to do Rio For mo so, é o pro je to do
Javaés, que se anuncia, e o Prodecer que está tra zendo um resultado auspicioso neste País, mesmo
com a fal ta de uma po lí ti ca agrí co la, que vem, sem

493

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dúvida alguma, de i xan do cada vez mais em po bre cido o trabalhador rural, que vem cada vez mais pre ju di can do o agri cul tor bra si le i ro.
Por todas essas razões, Sr. Presidente, o
Estado do Tocantins é uma esperança.
Quero, para finalizar, transmitir os meus
cumprimentos a toda a população do Estado do
Tocantins e o nosso mais profundo reconhecimento
ao Congresso Nacional, que, reunido em
Assembléia Nacional Constituinte, criou o nosso
Estado.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Concedo a palavra à Senadora Marina Silva. (Pa usa.)
Concedo a palavra ao nobre Se nador Leomar
Qu in ta ni lha. (Pa u sa.)
Con ce do a pa la vra ao Se na dor La u ro Cam pos.
(Pausa.)
Os Senadores Geraldo Cândido, Ernandes
Amo rim, Le o mar Qu in ta ni lha e Lú cio Alcân ta ra en viaram discursos à Mesa para serem publicados na
for ma do dis pos to no art. 203 do Re gi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di das.
O SR. GERALDO CÂNDIDO (Bloco/PT – RJ)
– Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, o Dia Inter na ci o nal pela Eli mi na ção da Dis cri mi na ção Ra ci al, comemorado no dia 21 de março, foi instituído pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em sinal de
protesto e como marco do assassinato de sessenta e
nove (69) pessoas negras, em 1960, pela polícia da
África do Sul, quando manifestavam-se pacificamente
contra a obrigatoriedade do passaporte interno, exi gido, àque la épo ca, à po pu la ção ne gra para lo co mo ção
dentro de seus próprios territórios, no que ficou
conheci do como o “Mas sa cre de Shar pe vil le”, mu nicí pio ao sul da ci da de sul-africana de Jo a nes bur go.
Pois bem. Passados várias décadas desta ini ciativa da ONU, constatamos, constrangidos, que o
racismo, a discriminação racial está longe de trans for mar-se em pá gi na vi ra da da his tó ria mun di al. Racismo é um termo que tem sido muito usado para
des cre ver os mais va ri a dos con fli tos hu ma nos: seja
o apart he id que exis tiu na Áfri ca do Sul até 1994, os
problemas dos negros, as relações entre palestinos
e judeus, o genocídio dos povos indígenas nas
Américas, as atitudes hostis em relação aos tra balha do res imi gran tes, as re la ções en tre co lo ni za do res
e co lo ni za dos.
Antes de tudo, é preciso definir três conceitos
bá si cos re fe ren tes ao tema:
Racismo, conceito sem validade científica em
que se ba se ia um gru po hu ma no e/ou pes so as para
inferiorizar outro gru po hu ma no ou pes soa, atri bu indo-lhes qualidades morais em função de suas ca rac te rís ti cas fí si cas.
Pre con ce i to: a pró pria pa la vra re ve la seu sig ni fi-
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ca do. Qu an do se es ta be le ce um jul ga men to a pri o ri das
pes so as, ou um pré-julgamento (pré-conceito).
Discriminação é a ação de grupos ou pessoa
contra determinadas pessoas em função de sua
raça, sexo, idade, condição so cial. Como exemplo,
discriminação con tra a mu lher, dis cri mi na ção no traba lho, dis cri mi na ção con tra ido sos.
Por tan to, o ra cis mo é algo mais que a dis cri mina ção. É um fe nô me no com ple xo que tem por base
a su pe ri o ri da de de algumas ra ças em re la ção a outras, consideradas como inferiores. Estes povos, di tos “inferiores”, devem, por tanto, subordinar-se aos
superiores.
Apesar de comprovada a falácia das teorias
ra cis tas, é grande sua in fluên cia na his tó ria do pen samen to hu ma no. Tem sua ex pres são mais cru el no genocídio de povos inteiros, genocídio justificado pela
su pos ta pe ri cu lo si da de do povo ex ter mi na do. Os ju deus fo ram ex ter mi na dos pe los na zis tas por que, se gundo estes, eram “raça in de se já vel”. Os ne gros e ín di os
foram perseguidos e exterminados (quando não ace itaram submeter-se ao colonizador) porque eram bár baros, pagãos, desprovidos de humanidade, con si dera dos um perigo para o Esta do co lo ni al.
As ale ga ções para o ge no cí dio de ne gros, ín dios e judeus foram semelhantes: raças in feriores,
perniciosas, um perigo para a civilização cristã;
eram pa gãs que re a li za ram ri tos bár ba ros, de mo níacos, que aten tam con tra a hu ma ni da de.
O racismo, mais que uma atitude de rechaçar
qual quer ser hu ma no, é um fato que tem ra í zes econômicas e, portanto, converte-se em fato político.
Não é por aca so que a po pu la ção ne gra está en tre
os grupos sociais mais pobres do planeta. Qu a trocentos anos de escravidão deixaram suas marcas.
A li ber da de ju rí di ca não as se gu rou ao ne gro a li berda de de fato, li ber da de real. Não li ber tou o povo negro dos preconceitos que o estigmatizam como ser
inferior. Não lhes deu oportunidades e participação
de for ma igua li tá ria na so ci e da de.
Felizmente, não existe mais entre nós o ra cismo institucionalizado como existiu na África do Sul.
Os governantes de to dos os pa í ses afir mam res pe itar a de cla ra ção de di re i tos hu ma nos, da ONU, que
condena a discriminação por motivo de raça. Mas
está aí uma con tra di ção das cha ma das de mo cra ci as
atuais, pois se afirmam humanistas e igualitárias,
mas co lo cam em prá ti ca po lí ti cas que vão con tra esses prin cí pi os, dis cri mi nan do gru pos so ci a is tra di ci onal men te po bres. Ne gros e in dí ge nas são os gru pos
mais prejudicados, por que são, ao mesmo tempo,
po bres e não-brancos.
Devemos lembrar, também, do racismo pra tica do con tra imi gran tes – a xe no fo bia – que está em
alta, principalmente na Europa. Em nome do na ci onalismo, criou-se um poderoso inimigo na figura de
judeus, latino-americanos, africanos, asiáticos, tur cos, palestinos, transformando o imigrante, prin ci palmente de países po bres, em in tru so in de se jado para
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os quais deseja-se a deportação, a prisão e até a
mor te. A co mu ni da de eu ro péia cor re o sé rio ris co de
con vi ver com duas clas ses de ci da dãos: os que têm
direitos e os marginalizados. Isto nos leva à triste
cons ta ta ção de que caiu o mito da Eu ro pa como terra de asi lo.
Na Alemanha, na Suécia existem jo gos ele trônicos onde o jogador consegue marcar pontos “ma tando” judeus, turcos, homossexuais. Na França e na
Ingla ter ra o ra cis mo e a xe no fo bia se mos tram de forma mais violenta. Nos últimos anos, a França re gistrou vários as sas si na tos ra cis tas, cu jas ví ti mas eram
afri ca nos. Os mo ti vos, às ve zes, eram, sim ples mente, terem “feito barulho”. Jovens de cabeças ras padas ma tam imi gran tes ape nas para “di ver tir-se”.
Sr. Presidente, África do Sul, cuja luta pela li ber ta ção mo ti vou a cri a ção des te dia pela ONU, em
1960, realizou uma verdadeira revolução em sua
história, livrando-se do apartheid após mais de 40
anos de sua instituição e após séculos de do mi nação pela minoria branca. Em outros tempos, no dia
21 de março, as manifestações contra o apartheid
re pre sen ta vam o cen tro da luta no Dia Inter na ci o nal
contra a Discriminação Racial. Hoje, apesar dos
tem pos se rem ou tros e des te país ter ele i to o pri me iro presidente negro de sua história, mesmo com
toda essa mudança, o ra cismo per ma ne ce vi o len to.
Mas há esperanças de que existirá um tempo em
que a cor da pele não vai mais de fi nir o des ti no das
pessoas.
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, os te mas abordados pelo Dia Internacional de Luta pela
Eliminação da Discriminação Ra ci al tem pro fun da liga ção com a his tó ria do povo bra si le i ro.
No Brasil, a segunda nação negra do mundo,
possuindo uma população com posta em torno de
50% de origem africana, segundo dados oficiais, a
situação deveria ser mais positiva. Costumamos di zer que em nosso país não existe preconceito, que
vivemos na maior “democracia racial” do mundo.
Mas a prática cotidiana nos mostra exatamente o
con trá rio.
O Bra sil é um país de com po nen te ra ci al va ri ado, que de ve ria ser mo ti vo de or gu lho na ci o nal. Quero aqui ressaltar outra raça igualmente ví tima do
preconceito racial: os índios. Nós, negros e índios,
somos raças consideradas destruídas pelo poder
que se ins ta lou nes te País. Lem bre mos que os vá rios povos indígenas, sobreviventes das expedições
escravistas e das guerras, fo ram al deados sem ne nhum cri té rio, se não o de cri ar es pa ços va zi os para
a penetração colonial. A cultura in dígena foi es quecida e ridicularizada, forçando os primeiros ha bi tantes dessa terra a perder sua identidade cultural. O
índio tornou-se, então, sinônimo de selvagem, an tropófago, pre gui ço so. Di an te de um pas sa do his tóri co, onde so freu apro xi ma da men te cin co sé cu los de
dominação, que contribuiu para o quase extermínio
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de sua raça – na épo ca do des co bri men to do Bra sil,
contavam cerca de cinco milhões de pessoas e,
hoje, pos su em cer ca de du zen tos mil – o ín dio bra sileiro continua lutando, como também o negro, por
re i vin di ca ções bá si cas, como di re i to à ter ra.
Por fim, nes te dia, gos ta ria de lem brar: a úni ca
raça é a raça hu ma na. Va mos vi ver em har mo nia, vamos diminuir a distância entre raças e etnias para vi ver mos um mun do me lhor, para cons tru ir mos uma sociedade justa, democrática e participativa, que res pe ite os di re i tos das vá ri as et ni as exis ten tes, bem como a
dignidade e a vida de milhões de habitantes desse
planeta. Só assim o Dia Internacional pela Eli mi nação da Dis cri mi na ção Ra ci al per de rá seu sen ti do.
Era o que ti nha a di zer.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO) –
Sr. Presidente, Srªs. e Srs. Senadores, a Con fe rência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, através
da campanha da fraternidade, propõe um tema de
debate, reflexão e ação de cristãos na sociedade
bra si le i ra, não ape nas atu a lís si mo, como ur gen te.
As co mu ni da des cris tãs são con vo ca das a conhecer o problema, nas suas múltiplas relações de
ca u sa li da des e efe i tos, jul gá-los, se gun do a éti ca da
solidariedade evangélica e da dignidade humana e
agir so bre a re a li da de his tó ri ca no sen ti do de al te rar
radicalmente as condutas políticas, culturais, so ci ais, eco nô mi cas que o pro du zem e man têm.
Não poderia ser mais oportuno o lançamento
da Cam pa nha da Fra ter ni da de no mo men to em que
se desvendam o tamanho e a intensidade da crise
eco nô mi ca bra si le i ra.
Contudo, há necessidade de ir mais fundo,
para além do di ag nós ti co.
Neste particular, a afirmação mais categórica
dos bispos do Brasil guarda coerência absoluta: no
atual mo delo, mantido os paradigmas po lí tico-econômico-culturais, não há solução para o em prego.
O modelo que aí está, é desempregador por
ex ce lên cia, ex clu den te por sua na tu re za com pe ti ti va
e predador por sua vo ra ci da de con su mis ta, quando
se quer se re sol ve ram as ne ces si da des bá si cas para
a so bre vi vên cia da ma i o ria.
Do ponto de vista formal, esvaziam-se as Leis
de de fe sa do em pre go.
Restando ape nas alguns em presários te i mosos, en tre os qua is me in cluo, que te i mam em re mar
con tra a maré, in ves tin do na pro du ção e na ge ra ção
de empregos, enquanto o governo somente pri vi legia o especulador financeiro, que além de trazer a
miséria e a fome, destrói as fontes de geração de
empregos.
Esta mos no meio da mais gra ve cri se so ci al.
Há muito poucas possibilidades de se evitar
uma desorganização da economia brasileira, graças
aos modelos econômicos inventados pelos
economistas “PHDeuses” do Governo Federal.
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Há claros sinais de mais sofrimento e mais
privação para amplos setores da classe produtiva e
trabalhadora.
A continuidade de aplicação das receitas do
Fundo Monetário Internacional, que já levou vários
países à bancarrota, e a manutenção de seus
agentes acríticos na condução da economia
produzem cada vez mais uma perspectiva sombria,
de dependência externa acentuada e sem solução à
vista.
O ano de 1999 será o ano de ajus tes das contas não re ve la das pe los eco no mis tas do go ver no ao
nos so povo.
As contas que todos her damos não fecharão
com os cha ma dos “ajus tes” que caem so la pan do direitos e esvaziando de recursos políticos-sociais in dis pen sá ve is para ter mos ver da de i ra men te uma Nação, e não um amontoado de desempregados, cri an ças e ve lhos aban do na dos e fa min tos.
Os planos econômicos se tornaram mons tru osi da des re pri mi das por qua tro anos de câm bio ar ti fici al a fa vor do real.
Aumento das importações, quedas das ex porta ções, au men to da dí vi da em dó lar, pú bli ca e pri vada pul ve ri za da, aber tu ra a in ves ti men to es tran ge i ros
sem regulação, a exemplo do se tor elé tri co e de telecomunicações.
Com os planos econômicos desses in com petentes economistas, ex por ta mos em pre gos e im porta mos fa lên ci as de se to res in te i ros.
Fa la-se mu i to de fa lên cia do se tor pú bli co, mas
não se divulga a situação da nossa agropecuária,
agroindustrialização, in dústria têxtil , de vidros, má qui nas e im ple men tos, de brin que dos, de cal ça dos e
ar te fa tos de cou ro, além dos mi lha res de mi cro e pequenas em presas que não superam 24 meses de
sobrevivência.
Contudo, Senhor Presidente, o que mais me
as sus ta é a fal ta de ini ci a ti vas que re sol vam as contas que eles mesmos insistem em fazer e apre sentar ao povo.
Tomemos como exemplo: em 1998, somamos
35 bi lhões de dó la res em dé fi cit: 6 bi lhões na ba lança co mer ci al, 4 bi lhões no tu ris mo, 4 bi lhões em fretes, 21 bi lhões de re mes sas de ju ros e lu cros.
As nossas reservas despencaram de mais de
70 bilhões de dólares em setembro para 25 bilhões
em ja ne i ro.
O FMI emprestou, recentemente, 9,5 bilhões
de dólares para congelar as reservas “brasileiras”
em 34,5 bi lhões.
E aí os economistas do governo que fazem-nos acreditar que mais um pacote que reduz
proventos de aposentados civil e militar, aumente
impostos e contribuições, contra gastos so ciais e
promove juros al tíssimos, concentrando renda, fe chando empresas e pos tos de empregos, pri vi le gi-
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ando especuladores, vai assegurar estabilidade,
pro te ger a clas se pro du ti va e a nos sa mo e da.
Entendo que a des valorização cambial ajuda
nas exportações, reduz os gastos com turismo no
estrangeiro e pode der ru bar o nos so dé fi cit para 22
bi lhões de dó la res, que é a nota go ver na men tal.
Por outro lado, vencem mais de 40 bilhões da
dívida, colocando as sim es sas con tas em 40 + 22 é
igual a 62 bi lhões de dó la res.
O FMI “ajuda” com 30 bilhões em novos em préstimos.
Ain da so bram 32 bi lhões. O FMI man da ace lerar as pri va ti za ções em ple na cri se para “ren der” outros 20 bilhões dos quais 10 são provenientes de
em prés ti mos ex ter nos.
E daí pergunto ? Ficam faltando ainda 22 bi lhões de dólares para fechar a sangria, qual será o
novo passe de mágica, com mais sacrifício para o
nos so mas sa cra do povo.
O in te res se es tran ge i ro é vol ta do para a es pecu la ção financeira, para a concentração dos mer cados re gi o na is – con tra a con so li da ção do Mer co sul – e
para a de sor ga ni za ção da eco no mia na ci o nal que ainda conta com um parque industrial resgatável, com
ca pa ci da de de ini ci a ti va e cri a ti vi da de com pe ti ti vas.
Esta mos vi ven do um mo men to de tes tes mu i to
duro e so fri do para o Bra sil e todo o nos so povo.
Subir ju ros compensará a inflação ? Liberar a
variação cambial combate a especulação ? Debitar
o fracasso no atraso das chamadas reformas não
seria esconder a primazia que a reeleição teve so bre os le gí ti mos in te res ses da Na ção ?
Mais do que nunca é ne cessário o debate, o
bom sen so e res ga tar-mos o or gu lho que já ti ve mos
de ser bra si le i ros.
A proposição da CNBB ultrapassa os limites
da pro fis são re li gi o sa, da fi li a ção par ti dá ria e da posi ção so ci al.
Os riscos de quebra de ordem institucional e
pro li fe ra ção de re vol tas es pon tâ ne as, e um cer to interesse conspiratório contra os direitos sociais em
nome da ordem do mercado apontam para or ga niza ção de fren tes de re sis tên ci as.
Registro ainda a reunião do Fórum Nacional
de Luta, ocor ri da há pou cos dias, onde cen tra is sindi ca is, pas to ra is so ci a is, mo vi men to es tu dan til, or ganis mos não go ver na men ta is, mo vi men tos po pu la res,
entre ou tros, para atu ar na re sis tên cia e na pro po sição de al ter na ti vas.
Articular uma aliança popular expressiva, unir
setores produtivos achatados, promover a re forma
agrária, retomada de investimentos pú bli cos em sane a men to, ha bi ta ção po pu lar e trans por te.
Apo i ar ati vi da des co o pe ra ti vas, ins ti tu ir o Ban co do Povo e pro mo ver a mi cro e pe que na em pre sa
são ações que devem compor a ordem do dia do
governo.
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A não implementação dessas ações, portanto,
implica a alteração da política econômica e de seus
condutores, o restabelecimento do pacto federativo
em favor dos Estados e Municípios, que estão cada
vez mais pobres e desamparados, assim como o
nosso povo no seu todo.
Muito Obrigado.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, ocu po hoje a
tri bu na des ta Casa para des ta car a atu a ção da Fundação Nacional de Sa úde, entidade vinculada ao
Ministério da Saúde, pelo im por tan te tra ba lho social
desenvolvido no meu Estado, o Tocantins, so bre tudo nos mu ni cí pi os mais ca ren tes.
Talvez não seja do conhecimento de alguns
dos senadores aqui presentes, que representam
unidades fe de ra ti vas de sen vol vi das das re giões Sudes te e Sul do País, mas no To can tins ain da con vivemos com problemas que há muito já de ve ri am ter
sido solucionados. Se, por um lado, a ciência revela
avanços tecnológicos extraordinários, de outro, ma les de solução apa rentemente simples ainda re presen tam uma gra ve ame a ça para as po pu la ções das
ci da des mais po bres do Bra sil.
Vou dar um exem plo des sa cons ta ta ção:
No meu Estado, milhares de pessoas estão
expostas à contaminação da doença de Chagas,
mal que assola as regiões me nos favorecidas do
País desde o iní cio do século sendo que até hoje,
às portas do ter ce i ro mi lê nio, ain da não foi pos sí vel
er ra di cá-lo com ple ta men te.
É exatamente por isso que ressalto o traba lho
da Fundação Nacional de Saúde, a qual, mesmo
submetida a sucessivas limitações orçamentárias
tem conseguido de sen vol ver ações da ma i or im portância.
No combate ao mosquito transmissor dessa
terrível doença. No ano de 1998, diversas pre fe i turas do meu Estado firmaram convênios com a fun dação para a Cons tru ção de Me lho ri as Ha bi ta ci o nais Ru ra is vi san do ao con tro le da Do en ça de Cha gas.
Os prefeitos desses mu nicípios agiram com em penho na busca de re cur sos fe de ra is para equacionar
o problema. Contaram, como não poderia ser di feren te, com o nos so in te gral apo io nes sa ta re fa.
Assim, conseguimos viabilizar recursos da or dem de R$ 2.350.000,00 (dois milhões trezentos e
cinquenta mil reais), dos qua is já fo ram li be ra dos cerca de R$ 2.100.000,00 (dois mi lhões e cem mil re a is).
Os re cur sos be ne fi ci a ram os mu ni cí pi os de Ali an ça do
Tocantins, Arraias, Combinado, Na ti vi da de, Novo Ale gre, Novo Jar dim, Pal me i ró po lis, Pa ra nã, Pe i xe, Por to
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Nacional e São Valério da Natividade. Fo ram apli cados na re cons tru ção e res ta u ra ção de ca sas em do micí li os ru ra is e be ne fi ci a ram cer ca de 600 fa mí li as.
A opção por investimentos na melhoria das
condições habitacionais tem a dupla vantagem de
contribuir decisivamente para o controle de vetores
naturais da doença de Cha gas – já que im pe de fi sicamente o abrigo e a reprodução do mosquito bar beiro nos domicílios – e de melhorar subs tan ci almen te a qua li da de de vida da po pu la ção. Em mu i tos
casos, as fa mílias residem em condições su bu manas, morando em casas de taipa com cobertura de
pa lha ou mes mo em bar ra cas de lona, sem a me nor
infra-estrutura em saneamento. Residir nessas con di ções ofen de a dig ni da de do ser hu ma no e o ex põe
completamente ao ris co de con ta mi na ção por do enças en dê mi cas.
A atuação do poder público constituído para re verter mazelas sociais como essas deve priorizar in vestimentos nas áreas de habitação, saúde e sa ne amento. Prestigiar, portanto, o trabalho da Fundação
Na ci o nal de Sa ú de é pres tar um jus to re co nhe ci men to
pelo re le van te pa pel so ci al que ela de sem pe nha.
Gostaria, ainda, de aproveitar a oportunidade
para elo gi ar a de ter mi na ção dos pre fe i tos mu ni ci pais, que não medem esforços para buscar os re cursos tão necessários para realizar investimentos na
área social. Os convênios firmados diretamente com
as prefeituras tiveram os seus objetivos plenamente
atingidos, evitando-se os desperdícios provocados
pela má gestão dos recursos. Municipalista por con vic ção, re a fir mo a cer te za de que o for ta le ci men to das
administrações locais gera maior economia na ad ministração dos parcos recursos orçamentários e con tem pla, den tro da hierar quia de pri o ri da des, as ações
que de fato são mais ur gen tes para a po pu la ção.
Era o que ti nha di zer.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, Srªs. e Srs. Se na do res, re ce bi, no final do ano pas sa do, um alen ta do tra ba lho de in vestigação levado a efe ito pela pesquisadora Celeste
Cordeiro, sobre os Conselhos de Desenvolvimento
Sustentável no Ceará, do qual vou extrair in for mações, dados e co mentários que julgo oportuno e
con ve ni en te tra zer ao co nhe ci men to des ta Casa.
O interesse da pesquisadora não foi avaliar o
Governo, ou mesmo a sociedade, vista como an tagô ni ca àque le. O tra ba lho teve como ob je ti vo:
analisar como pessoas e grupos, do governo e
da so ci e da de, têm bus ca do apro ve i tar no vos es pa ços
de convivência democrática, inclusive precisando en frentar poderosas investidas de núcleos de poder de
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den tro e de fora do Go ver no ame a ça dos pe las emergentes estruturas de participação popular. E também
lançar algumas reflexões ao debate na esperança de
que possamos contribuir, de algum modo, na criação
de nova men ta li da de e nova prá ti ca po lí ti ca.
O Ceará está vivenciando, nos últimos anos,
uma ex periência inovadora em termos de gestão
par ti ci pa ti va, con cre ti za da de modo par ti cu lar na organização de conselhos de feição variada. Com a
vi tó ria da cam pa nha de Re for ma Sa ni tá ria, em me ados da década de oitenta, o Estado do Ce ará pas sou a ser ex pres si va van guar da de gran de par te do
mo vi men to de am pli a ção de ato res so ci a is na to mada de decisões de gerência pública. Mu itos con selhos foram então ins ta la dos e co lo ca dos em fun ci ona men to, até como exi gên cia de le gis la ção es pe cí fica, como o Conselho da Cri an ça e do Ado les cen te.
Tal fe nô me no ge rou um di na mis mo par ti ci pa ti vo peculiar, pois a sociedade cearense passou a dispor
de caminhos concretos para efetivar uma par ti ci pação social mais abrangente nas ações do governo,
ao me nos em ter mos se to ri a is.
É possível ava liar a mag nitude do impac to
trazido por mudanças como essas num estado
como o Ceará, sabidamente do minado há sécu los por oligarquias políticas que ainda hoje, no
limiar de um novo século, têm a ousadia de se
valerem do “voto de cabresto” e do as sis ten ci alis mo mais ras te i ro para exer cer a co er ção po lí tica.
Em con se qüên cia des sa ma ne i ra tor ta e enviesada de fazer po lítica, cresce a idéia errônea
e ul tra pas sa da de que in cum be ao Esta do pro ver
tudo de que pre ci sa sua po pu la ção para so bre viver. Sob tal ótica, o pre feito deve ser um cons tante Doador, o go vernador deve ser um eterno
Da di vo so, e nes sa li nha de pen sa men to, o pre sidente da República deve ser o Salvador da Pá tria.
Em palavras pou cas e certeiras, a pes quisadora Celeste Cordeiro faz uma avaliação do
cenário so cial e po lítico do estado do Ceará,
que, em linhas ge rais, pode ser transposta para
grande parte dos estados brasileiros. Ela diz o
se guin te, em ci ta ção tex tu al:
Os problemas cli má ti cos, a po bre za eco nômi ca, a fal ta de in for ma ção da po pu la ção e a inope rân cia das eli tes para a so lu ção de pro ble mas
coletivos, ao lado de tendências ancestrais da
na ção em di re ção ao pa ter na lis mo, for ma ram um
caldo de cultura em que se destaca a crença no
Go ver no como en ti da de sal va ci o nis ta, e a bus ca
de so lu ções pes so a is sem pre que pos sí vel.
Po de-se, com base nes se ce ná rio, ava li ar a
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pro fun da mo di fi ca ção que se ope rou na so ci e dade ce a ren se a par tir das ino va ções ad mi nis tra tivas introduzidas pelo assim chamado “Governo
das Mu dan ças”, cuja ori gem re mon ta ao ad ven to
da Nova Re pú bli ca. Foi nes sa épo ca que um grupo de em pre sá ri os, li ga dos ao an ti go PMDB, orga ni zou-se para cons tru ir um novo tipo de in terlo cu ção en tre Esta do e So ci e da de, des mon tan do
os “anéis bu ro crá ti cos” das tra di ci o na is prá ti cas
cli en te lis tas e cri an do um mo de lo di ver so de políticas públicas. Entre ou tros obstáculos, o Go verno teve de enfrentar a inércia residual da sociedade cearense, especialmente a do interior,
desprovida de qualquer tradição associativista
ou par ti ci pa ti va no cam po po lí ti co.
O Ce a rá foi um dos pri me i ros es ta dos a criar seu Con se lho de Sa ú de. Tal ini ci a ti va se deve
à política de descentralização e municipalização
patrocinada pelo primeiro Governo das Mudanças, na gestão de Tasso Jereissati, de 1986 a
1990. Apoiado por um am plo setor progressista
da so ci e da de, o Go ver no Tas so im ple men tou políticas mais descentralizadas, no intuito de criar
novos canais de interlocução com a sociedade
que enfraquecessem as redes de poder dos ve lhos “co ro néis”.
A ex pe riên cia de mu ni ci pa li za ção na Sa ú de
foi reforçada com o Programa Agentes de Saú de, im plan ta do a par tir de 1987, e veio se con solidando com o trabalho consciente dos su ces sivos governos. Se gundo dados do Conselho
Estadual de Saúde, o Estado do Ceará já con tava, em 1997, com 149 municípios com a saú de
municipalizada; 176 com conselhos for ma li zados, es tan do 14 em pro ces so de im ple men ta ção.
Respaldadas no sucesso do programa de
descentralização da área de saúde, começaram a
surgir iniciativas semelhantes em outras áreas, como
edu ca ção e re cur sos hí dri cos. Mais tar de, vi ri am a ser
implantados os consórcios intermunicipais, como re sultado da evidência de que a so lu ção de mu i tos problemas municipais ultrapassa as fronteiras e con dições de cada mu ni cí pio iso la do, obri gan do ao aper fe içoamento das es tra té gi as de pla ne ja men to re gi o nal.
É ainda no segundo governo Tasso Je re issati que surge a proposta de organização de
con se lhos de cu nho mais ge ral, mu ni ci pa is e regi o na is, para tra tar não mais a po lí ti ca de um setor específico, mas os problemas gerais do mu nicípio ou região. Os Conselhos Regionais de
Desenvolvimento Sustentável co meçam a ga nhar corpo nesse momento, ocupando lugar de
des ta que num com ple xo mo de lo de ges tão po lítica que vai incentivar e mobilizar a sociedade
para tra ba lhar jun to com o go ver no
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Com base nesse modelo, o Estado foi
dividido em 20 regiões administrativas, e em
cada qual foi instalado um Conselho Regional de
Desenvolvimento Sustentável, com participação
de prefeitos da região, deputados estaduais
mais votados e um representante dos Conselhos
Municipais de Desenvolvimento Sustentável.
Mas não pára aí a intrincada parceria en tre
go ver no e so ci e da de im plan ta da no Ce a rá. Também fazem parte desse complexo esquema os
Conselhos de Participação da Sociedade: Con selho da Família e da Cidadania, Conselho de
Desenvolvimento da Cultura e Conselho de De senvolvimento Sustentável, cu jos membros fo ram es co lhi dos pelo Go ver na dor en tre per so na lida des de des ta que e es pe ci a lis tas de re no me.
A pesquisadora Celeste Cordeiro co menta
o esquema de gestão participativa implantado
no Ce a rá com as se guin tes pa la vras:
Essa engenharia de participação era co eren te com os prin cí pi os nor te a do res do Pla no de
Go ver no, en tre os qua is des ta ca mos: a sus ten tabilidade do de sen vol vi men to, a des cen tra li za ção
e a parceria. Os CMDS e CRDS [es sas si glas referem-se aos Conselhos Municipais e Regionais
de Desenvolvimento Sustentável] constituem
par te fun da men tal da es tru tu ra par ti ci pa ti va, tendo em vis ta o pa pel cru ci al das re giões ad mi nistrativas e dos municípios, considerados pela
Cons ti tu i ção Fe de ral como a ins tân cia da es fe ra
estatal mais apropriada para a elaboração e exe cu ção das po lí ti cas pú bli cas.
Não se pen se, po rém, que tudo fo ram ro sas
no processo de renovação das práticas de ges tão pública no Ceará. A partir de sua própria
análise, e colhendo ava liação de pessoas que
contribuíram efe tivamente para a implantação
des se novo mo de lo, a pes qui sa do ra Ce les te Cordeiro aponta, em seu substancioso trabalho de
investigação, os aspectos que mais deixaram a
desejar e que dificultaram, de uma forma ou de
ou tra, o su ces so da ini ci a ti va.
Um dos pontos salientados pela pes qui sado ra é o se guin te, em suas pró pri as pa la vras:
Não temos tradição de planejamento na área
pú bli ca, o que im pli ca ria em con ti nu i da de ad mi nis tra tiva, em focalizar mais as ações do que as pessoas,
etc., exatamente o contrário do que temos vivido em
pra ti ca men te toda a his tó ria na ci o nal. Mu i to me nos temos o há bi to do pla ne ja men to par ti ci pa ti vo, o qual exige trato demo crá ti co das questões públicas, que
tam bém tem es cas se a do em nos so per cur so his tó rico.
É com pre en sí vel que não se pos sa da no i te
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para o dia implantar algo de novo numa cultura
tradicionalmente conservadora. Principalmente
quando esse novo que se traz vai no sentido
con trá rio da maré do mi nan te. O per cur so da demo cra cia e da par ti ci pa ção re quer, com cer te za,
um pro ces so de apren di za do, um pe río do de absorção, um tempo para ser assimilado e posto
em prá ti ca. Qu an do esse per cur so é, no en tan to,
palmilhado com êxito, os ganhos que traz com pensam todo o esforço em penhado e todo o
tem po des pen di do.
A pesquisadora Celeste Cordeiro analisa a
fundo, numa parte de seu trabalho, os limites e
as pos si bi li da des de par ti ci pa ção so ci al em po líticas públicas no Ceará. Num determinado pon to, ela diz:
O principal ga nho, no processo de im plementação de gestões públicas participativas no
Ce a rá, diz res pe i to ao avan ço da so ci e da de ci vil,
à mudança de mentalidade do homem comum,
que co me ça a per ce ber que seu ma i or es pa ço de
cidadania é discutir os problemas co letivos de
seu município, de sua região, num fórum ade qua do. A rup tu ra com a tra di ci o nal po lí ti ca au toritária e clientelista está se dando muito mais
por conta da sociedade, e da afirmação de sua
ci da da nia, do que do pró prio Go ver no.
Reconhece a estudiosa que muito do que
pode ser criticado nesses modelos de de mo cracia se mi-direta “é fru to da fra gi li da de das or ga nizações, mesmo de instituições mais sólidas
como partidos e sindicatos, que não possuem
pessoas capacitadas para re pre sen tá-las jun to à
so ci e da de ma i or.”
A seguir, a pesquisadora apresenta su gestões de aperfeiçoamento ao siste ma de gestão
participativa, en tre as quais, destaco as seguintes:
• ca pa ci ta ção do funcionalismo pú bli co para lidar me lhor com a ges tão par ti ci pa ti va;
• capacitação dos conselheiros para melhor
de sem pe nha rem seu pa pel;
• envolvimento das universidades no pro ces so de fun ci o na men to dos Con se lhos;
• melhoria na co mu ni ca ção en tre mu ni cí pi os e
regiões;
• ins ti tu ci o na li za ção do sis te ma de ges tão participativa.
O tra ba lho da pro fes so ra Ce les te Cor de i ro não
interessa apenas a nós, cearenses. Dada a amplitude
com que abar ca a pa i sa gem da go ver na bi li da de no Brasil nas duas últimas dé ca das, é le i tu ra obri ga tó ria para
todos que se interessam por administração e gestão
da co i sa pú blica. Aci ma de tudo, por ana li sar e ava li ar
uma nova forma de se fazer a gerência pública, é
referência atual e necessária para tantos novos ad-
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ministradores que estão assumindo, neste momento,
diferen tes pos tos na ad mi nis tra ção pú bli ca.
Vejo principalmente, no trabalho de
pesquisa da professora Celeste Cordeiro, não
apenas o esforço de compreender e analisar as
experiências de descentralização política no
Ceará, com maior e efetiva participação da
sociedade no processo de gerência pública,
mas, fundamentalmente, o empenho honesto e
sincero de quem quer contribuir para a criação
de uma nova mentalidade política no País.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando às Srªs. e Srs.
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14 horas e 30
minutos, a seguinte
ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Nº 21, DE 1997
Primeiro dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1997, que revoga o inciso V do art. 163 e o art. 192
da Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como o art. 52 do Ato
das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as (Sis tema Fi nan ce i ro Na ci o nal), ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 859/97-CCJ, Re la tor:
Se na dor Jef fer son Pe res, nos ter mos de subs ti tu ti vo
que oferece, com voto contrário do Senador Jo saphat Ma ri nho e, em se pa ra do, do Se na dor José Eduar do Du tra.
–2–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 1998 (nº 492/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Cida de
Esté reo Show Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de
exclusividade, serviço de radiodifusão sono ra
em freqüência mo du la da na Ci da de de São José
do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 601/98-CE, Re la tor
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ad hoc: Se na dor João Fran ça.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 38, de 1998 (nº 495/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão deferida à Sociedade Rádio
Cultura São Vicente Ltda. para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na
Cidade de São Vicente, Estado de São Paulo,
tendo
Parecer favorável, sob nº 602/98-CE, Relator
ad hoc: Senador Edison Lobão.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 47, de 1998 (nº 505/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a permissão outorgada à Rádio Leme
Stereosom Ltda. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em freqüência modulada na
Cidade de Leme, Estado de São Paulo, tendo
Parecer favorável, sob nº 603/98-CE, Relator
ad hoc: Senador Lúcio Alcântara.
–5–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 1998
(Votação nominal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 50, de 1998 (nº 508/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Sociedade de Juiz
de Fora S.A. para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média na Cidade
de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, sob nº 468/98-CE,
Relator: Senador Francelino Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Saturnino) –
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 16
minutos.)
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Ata da 20ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 23 de março de 1999
1ª Sessão Legislativa Ordinária da 51ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães
Geraldo Melo, Ademir Andrade e Roberto Freire
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade – Alberto Silva – Alvaro
Dias – Amir Lando – Antero Paes de Barros –
Antonio Carlos Magalhães – Antonio Car los Va la da res – Arlin do Por to – Bel lo Par ga – Ber nar do
Ca bral – Car los Be zer ra – Car los Pa tro ci nio – Casil do Mal da ner – Djal ma Bes sa – Djal ma Fal cão –
Edison Lo bão – Eduardo Siqueira Campos –
Eduardo Suplicy – Emília Fernandes – Ernandes
Amo rim – Fer nan do Be zer ra – Fran ce li no Pe re i ra
– Fre i tas Neto – Ge ral do Althoff – Ge ral do Melo –
Gerson Cama ta – Gilberto Mestrinho – Heloísa
Helena – Hugo Napoleão – Iris Rezende – Jader
Bar ba lho – Jef fer son Pe res – João Alber to Sou za
– Jonas Pinheiro – Jorge Bornhausen – José
Agri pi no – José Alen car – José Edu ar do Du tra –
José Fogaça – José Jorge – José Sarney – Ju vêncio da Fon seca – La uro Campos – Leo mar
Quintanilha – Lúcio Alcântara – Lúdio Coelho –
Luiz Este vão – Luiz Ota vio – Luiz Pon tes – Lu zia
Toledo – Maguito Vi le la – Ma ria do Car mo Alves
– Ma ri na Sil va – Mar lu ce Pin to – Ma u ro Mi ran da –
Moreira Mendes – Mozarildo Cavalcanti – Nabor
Júnior – Ney Suassuna – Osmar Dias – Paulo
Hartung – Paulo Souto – Pe dro Piva – Pe dro Simon – Ramez Te bet – Roberto Freire – Roberto
Requião – Roberto Saturnino – Romero Jucá –
Ro meu Tuma – Ro nal do Cu nha Lima – Se bas tião
Rocha – Sérgio Ma chado – Te o to nio Vi le la Filho
– Tião Vi a na – Wel ling ton Ro ber to
O SR. PRESIDENTE (Ge ral do Melo) – A lis ta
de presença acusa o comparecimento de 76 Srs.
Senadores. Havendo número regimental, declaro
aber ta a ses são.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos sos trabalhos.
O tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente da sessão de hoje será dedicado a ho menagear Dom Hélder Câmara, Arcebispo de Olin da, Per nam bu co, pelo trans cur so dos seus 90 anos,
nos termos do Re que ri men to nº 89, de 1999, de autoria do Senador Lúcio Alcântara e outros Srs. Se na do res.
Na im possibilidade de Dom Hélder Câmara
com pa re cer a esta ses são, está pre sen te, como seu

representante, Dom Marcelo Carvalheira, Arcebispo
de João Pessoa e Vice-Presidente da CNBB, a
quem, par ti cu lar men te, tive a ale gria de re en con trar,
depois de muitos anos, na tarde de hoje. Tenho,
agora, a alegria de convidá-lo para que se junte a
nós, par ti ci pan do da Mesa dos tra ba lhos.
Inicialmente, a Mesa deseja dar conhecimento
à Casa dos termos da mensagem que recebeu de
Dom Hél der Câ ma ra.
O procedimento regimental adequado se ria a
leitura dessa mensagem pelo Sr. 1º Secretário, Se nador Ronaldo Cunha Lima. Entretanto, com a con cordância de S. Exª e como parte da manifestação
de carinho do Senado Fe deral por Dom Hélder Câ mara, peço permissão à Casa para solicitar a Dom
Marcelo Carvalheira que faça a leitura da men sagem de Dom Hélder Câmara, podendo acrescentar
a ela as ob ser va ções e co men tá ri os que de se jar.
V. Exª Revmª tem a pa la vra.
O SR. MARCELO CARVALHEIRA – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, é a seguinte a men sagem de Dom Hél der Câ ma ra, que pas so a ler:
“Lamento não estar presente para
agradecer de viva voz esta homenagem,
que tanto me sensibiliza, que o Se na do me
pres ta na pas sa gem dos meus 90 anos.
Em primeiro lugar, mi nha alegria de corre de vir esta ho me na gem do Se na do da
República, cuja história se confunde com a
própria história do nos so País. Em se gun do
lugar, por ter sido iniciativa do Se nador Lú cio Alcântara, mu i to dig no re pre sen tan te do
meu povo cearense. Permita-me, Sr. Se nador, in cluí-lo en tre os mu i tos ami gos que formam co mi go o que cha mo a fa mí lia me ce janense.
Desejo que esta homenagem, tão sig nificativa, não seja prestada a mim, mas à
Igreja do Brasil, à qual procuro servir desde
que me tornei sacerdote. Se alguma coi sa
fiz du ran te mi nha lon ga exis tên cia foi pro curar ele var, cada vez mais, essa Igre ja ser vidora e pobre na luta pela justiça social, por
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uma sociedade mais humana e mais cristã,
onde haja um número cada vez menor de
pri vi le gi a dos, onde os po bres não se jam miseráveis e possam participar das decisões
so ci a is; que te nham, en fim, vez e voz.
Permito-me,
Srs.
Senadores,
aproveitando o lema da Campanha de
Fraternidade deste ano, fazer um apelo aos
representantes do povo nesta Casa: olhem
pelos desempregados, ajam, adotem
medidas, criem leis, exerçam pressão sobre
o Poder Executivo para que nossos
governantes tenham mais sensibilidade
para o social e criem mecanismos que
possam gerar empregos e absorver esses
milhões de brasileiros alijados das fábricas,
dos bancos, dos escritórios, enfim, de todos
os ambientes de trabalho.
Lembrem-se, Srs. Senadores, que
atrás de cada desempregado há pelo
menos quatro pessoas. A estatística do
desemprego, para ser verdadeira, deve
fazer a simples conta: multiplicar por quatro
o número de desempregados. Só assim se
poderá avaliar corretamente o drama social
que se vive hoje no Brasil.
Meu apelo é para que haja mais
prioridades sociais e menos prioridades
econômicas. Mais autonomia e menos
dependência. Nosso povo não tem saúde,
não tem emprego, não tem habitação e não
tem escola. Menos economia, Srs.
Senadores, e mais humanidade. Nunca é
demais lembrar que o homem é criado à
imagem e semelhança de Deus, filho do
Deus Criador de todas as coisas.
Aproxima-se o novo milênio. Como
desejo, do fundo do meu coração, que essa
nova era corrija a globalização da economia
e faça surgir a globalização do humano, a
globalização da solidariedade, como nos
tem pedido o Papa João Paulo II. O futuro já
não me pertence, mas pertence aos
senhores,
que
têm
em
mãos
a
responsabilidade de um mandato popular. O
povo os olha com inquietação, perplexidade
e esperança. Não o decepcionem, Srs.
Senadores. Muito obrigado.
Dom Hélder Câmara"
(Palmas.)
Sendo eu, por origem, do clero do Recife,
onde nasci, e ten do acompanhado, pessoalmente,
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durante tantos anos, Dom Hélder Câmara na sua
atuação, quer no Estado de Pernambuco, es pe ci almen te em Olin da e Re ci fe, quer nas suas an dan ças
pelo mundo afora, sinto-me à vontade para dizer
também, em nome da CNBB, como seu Vice-Presidente, muito obrigado a esta Casa, onde es tão os Pa res da Pá tria.
Lem bro-me que Dom Hél der, não só no Bra sil,
mas alhures, anunciou um mun do com jus ti ça e, ao
mes mo tem po, com de sen vol vi men to hu ma no. Lembro-me como ele repetia palavras, por exemplo, do
seu ami go pes so al, Pa u lo VI, da po pu lo rum pro gressio: “De sen vol vi men to para o ho mem todo e para
todos os homens”. Ou, então, quando ele dizia
também uma frase cu nhada pelo Papa Paulo VI:
“O de sen vol vi men to é o novo nome da paz”. Ele
sabia muito bem que é importante o de sen vol vimento econômico, mas o desenvolvimento com
justiça social, com a melhor distribuição das ri quezas deste País, com a melhor dis tri bu i ção de
ren das.
Foi as sim que ele se inseriu, sobretudo no
tem po de pro gres so, de de sen vol vi men to, no tem po
de Jus ce li no Ku bits chek, de quem se tor nou ami go,
e inspirou, com outros bispos, a Operação Nordeste,
que veio desembocar, em 1959, na criação da Su dene. Em um discurso daquela época, Juscelino Ku bitschek diz, textualmente, que agradece o apoio e
a ins pi ra ção do Epis co pa do bra si le i ro.
O curioso é que Dom Hélder não pode ser
avaliado como um sociólogo ou um político. Não!
Ele se apresenta e se com porta sempre como um
pastor, como alguém que quer garantir a presen ça
de fermento, de luz, de sal na sociedade de modo
ge ral. É tão im por tan te essa ati tu de dele!
Ele me contava, às vezes, com mu ita graça,
com mu i ta ges ti cu la ção, que o Pre si den te Jus ce li no,
de quem se tor na ra ami go, o con vi da ra a ocu par um
cargo pú bli co, por exem plo, no Mi nis té rio da Edu cação, mais como técnico do que como político. Ele,
então, insistia di zen do que não era essa a sua missão, que queria estar per to, que queria significar a
pre sen ça pú bli ca da Igre ja na vida do País. Cu ri o so!
E, mais ainda, o que não é muito público, de uma
maneira vibrante, interessante, gesticulando quase
como um ator. Ele me con ta va que, um dia, Jus ce lino o convidara para comparecer ao Catete, ao seu
apartamento particular, dizendo que estava en fermo. Dom Hélder foi às pressas, pensando que ele
precisava de algum atendimento espiritual. Tocou a
campainha do apartamento, ele abriu a porta – se gun do Dom Hél der, com um ex ce len te chambre – e
dis se que não es ta va do en te co i sa al gu ma. Fe chou a
porta e continuou:" Dom Hélder, sente-se aí. Quero
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con vi dá-lo para ser pre fe i to da Ca pi tal Fe de ral, que,
den tro em bre ve, vou ina u gu rar." Dom Hél der se espantou com aqui lo. O Pre sidente o havia colocado
em uma poltrona e se instalado em uma cadeira.
Dis se Dom Hél der: “Pre si den te, es tou em uma si tu ação de inferioridade, enterrado aqui, e o se nhor me
falando...” O Presidente fazia tudo para con vencê-lo, di zen do que ele não era um ho mem de Par tido, que unia todos os grupos, que Israel Pinheiro
es ta va de acor do e por aí foi. Dom Hél der dis se que
gastava todo o seu latim, como dizemos, para con vencê-lo de que sua ação era outra. Julgava que o
cargo era importante, que era interessante para o
País, mas não que ria ser do gru po da po lí ti ca, na turalmente com suas injunções justas, do Presidente
da República. E não havia jeito. Até que Dom Hél der, um dia, disse: “Sr. Presidente, hoje es tou aqui
de fron te de V. Exª, ho mem di an te de ou tro ho mem,
de ca be ça er gui da. No dia em que for do seu gru po,
te nho que es tar hu mil de men te ba lan çan do a ca be ça
e dizendo sempre sim”. Era um homem ques ti o nador. Juscelino, então, se levantou, deu uma da quelas suas belas gargalhadas, e, voltando-se para
Dom Hél der, dis se: “Ven ces te, Ga li leu”.
Para vermos que ele cumpriu sua função,
presença pública da Igreja, como pastor, como
homem do Evangelho, nas grandes causas
humanas, pois as causas legítimas coincidem com
as causas de Deus, Criador e Pai, nos seus
desígnios de amor com toda a Humanidade.
Então, está aqui esta palavra, concessão
desta Casa, que também agradeço. Agradeço, de
coração, em nome de Dom Hélder Câmara e da
Confederação Nacional dos Bispos do Brasil.
Nosso desejo é que não sucateemos obras
que forem empreendidas. Fala-se agora do DNOCS.
De certo modo, a Sudene está sucateada. Para que
servem os órgãos de financiamento como o Finor e
outros? Falam até de verbas que são desviadas. O
que estão fazendo com projetos que já foram
aprovados, como o da transposição das águas do
São Francisco para atender aos Estados do
Nordeste?
Vi, há pouco tempo, uma pesquisa que dizia
que os brasileiros estão espantados com as
diferenças regionais, sobretudo com a situação do
Nordeste, que tem sido praticamente subestimado
dentro da Nação brasileira. Ora, são 38 milhões de
brasileiros, e não haverá desenvolvimento justo e
civilizado neste País se o Nordeste, como os demais
Estados, não for totalmente integrado à Nação
brasileira. Digo isso como uma palavra ainda
inquietante do nosso Dom Hélder Câmara.
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Mas que a minha palavra não seja de de sencanto, em bora realista, mas de confiança, de es perança.
Mu i to bem diz Dom Hél der Câ ma ra: “Qu an do a
noite é escura...Ah!, a ma dru ga da já traz a pro messa da au ro ra e o dia novo”.
Te nho dito. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Co municava a Dom Marcelo Carvalheira que estávamos
sendo imprecisos na referência a Dom Hélder Câ ma ra, que es ta va sen do ci ta do em toda do cu men tação do Senado Federal como Arcebispo de Olinda,
quan do, na ver da de, S. Exª Remª é Arce bis po eméri to de Olin da e Re ci fe.
Concedo a palavra ao nobre Se nador Lúcio
Alcân ta ra. V. Exª dis põe de 20mi nu tos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE. Pronuncia o se guin te dis cur so. Sem re vi são do ora dor.)
– Exmº Sr. Senador Geraldo Melo, Vice-Presidente
do Se na do Fe de ral, que pre si de esta ses são; Remº
Dom Marcelo Carvalheira, Arcebispo da Paraíba –
como me en si na va há pou co; Exmº Sr. Se na dor Ronaldo Cunha Lima, 1º Secretário da Casa; Exmºs
Srªs e Srs. Se na do res; se nho res con vi da dos:
De se jo agra de cer aos Se na do res que subs creveram, para efeito regimental, o meu requerimento,
para que realizássemos esta sessão em ho me nagem a Dom Hélder Câmara pela passagem dos
seus 90 anos.
É com gran de hon ra que ve nho, hoje, à tri bu na
desta Casa, em sessão especial, para homenagear
os 90 anos de vida de um dos ho mens mais dig nos
e mais fas ci nan tes des te País, Dom Hél der Câ ma ra,
apóstolo de Deus, pastor e profeta, Arcebispo emé rito de Olinda e Recife, nascido na capital do meu
Esta do, For ta le za, no dia 7 de fe ve re i ro de 1909, de
fa mí lia po bre e nu me ro sa, com 13 ir mãos.
Dom Hél der Câ ma ra ini cia a sua tra je tó ria pastoral em 1923, no Seminário Diocesano de For ta leza. A partir dessa data e até hoje, são 76 anos de
vida de di ca dos à Igre ja, à de vo ção, às pre ga ções, à
paz, à democracia, às lutas contra as injustiças
sociais em toda a América Latina, à defesa dos opri midos e da reforma agrária nos latifúndios im pro du tivos.
“Aqui dentro do Brasil, o grande pro blema é que, depois que acabou a es cra vidão afri ca na, co me çou a es cra vi dão bra si leira. E só terminará quando tivermos co ragem de re a li zar uma au tên ti ca re for ma agrá ria.
Este é ainda um dos sonhos da minha ve lhice.”
Quando pronunciou essas palavras, Dom Hél der Câmara acabava de iniciar uma grande cruza da
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pacífica na área rural de Pernambuco para que os
cam po ne ses não tra ba lhas sem mais nas ter ras dos
gran des pro pri e tá ri os e sim em suas pró pri as ter ras.
Durante 28 anos, esteve no Rio de Janeiro e
integrou, por atavismo e des tino histórico, aquela
diás po ra de ce a ren ses, que se es pa lham pelo Bra sil
todo. Alguns, no exercício de labores humildes; ou tros, que se destacam, como Dom Hélder, pelo seu
talento, pela sua personalidade; mas todos, à sua
maneira, ajudando na construção de um País e de
uma Na ção mais jus ta.
Em 12 de março de 1964, poucos dias antes
do gol pe mi li tar, che gou ao Nor des te para as su mir a
Arquidiocese de Olinda e Recife e de lá não saiu
mais.
Cer to dia, já de ma las pron tas para se fi xar no
Nordeste, perguntaram-lhe como definia o seu tra ba lho ca te qué ti co durante 28 anos no Rio de Ja ne iro. Respondeu, dizendo: “O Ceará me preparou
para o Rio, e o Rio me pre pa rou para Re ci fe, por que
foi ao chegar em Recife que eu tive a visão mais
completa do Nordeste, dentro do Brasil, dentro da
Amé ri ca, den tro do Ter ce i ro Mun do, den tro do mundo”.
É de salientar que, na sua pas sa gem pelo Rio
de Ja ne i ro, bem como no pou co tem po em que permaneceu em Fortaleza após a sua ordenação, teve
sempre um ativo tra ba lho so ci al, sendo que, no Ce a rá, ain da che gou a exer cer, por al gum tem po, a dire to ria da Instru ção Pú bli ca e fi li ou-se a vá ri os mo vimentos de promoção do operariado, numa atitu de
pioneira que não pode ser esquecida. E, no Rio de
Janeiro, entre outros trabalhos de grande al cance,
cri ou o Ban co da Pro vi dên cia, que pri me i ro vem em
socorro dos pobres, dos humildes, que não tinham
acesso aos instrumentos de crédito, e a Cruza da
São Sebastião, para ficarmos apenas nesses dois
exemplos. Há, portanto, em toda a sua ação pas toral, um fio con du tor, que é jus ta men te essa iden ti dade com o mais po bre, o hu mil de, o ne ces si ta do.
Em Recife, já em pleno período militar, suas
ações começaram a se tornar cada vez mais po lí ticas e sociais. Indiscutivelmente, passaram a revelar
uma nova Igreja Católica, comprometida, volta da
para os explorados e para os perseguidos, sensível
ao drama da miséria secular do Nordeste, in de pendente do controle dos poderosos, que estava bro tando nos morros, nos alagados e nos mocambos
de Re ci fe e Olin da.
Essa nova Igreja, sob a liderança de um ho men zi nho fran zi no, de apa rên cia frá gil – e aqui in terrompo o trecho escrito para evocar uma cena que
tive a oportunidade de presenciar e que dá uma
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idéia da dimensão universal de Dom Hélder Câ mara. Em 1993, es ta va na Eu ro pa e fui vi si tar um grande memorial dedicado à Segunda Guerra Mundial,
recém-inaugurado, na cidade de Cannes, na Fran ça. O memorial, construído pelos franceses, traz
também nas suas exposições, no material au di o visual que é projetado, a ambivalência do povo fran cês durante a Segunda Guerra, com o regime de
Pé ta in, o re gi me fa cis ta, com os co la bo ra ci o nis tas e
com a Resistência. Depois de percorrermos aquele
memorial, extremamente bem construído, de mui to
bom gosto e muito im portante, no encerramento da
visita, chegamos a um grande auditório, onde as
pes so as as sis tem à uma projeção. Ali é exi bi do um
fil me, que é um ver da de i ro hino à paz, à de mo cra cia
e à fra ter ni da de. Pois bem, sur pre sos, vi mos que as
pes so as apla u di am de pé a con clu são do fil me, que
con ta va com a pa la vra de Dom Hél der Câ ma ra. Ele
estava ali, pregando e levando a mensagem de fra ter ni da de e de amor e de di fu são das idéi as que ele
tem de fen di do ao lon go de sua vida.
Para que possamos melhor aquilatar os seus
propósitos ao chegar à Arquidiocese de Olinda e
Recife, é con ve ni en te que eu leia tre chos do dis curso que pro fe riu por oca sião da sua pos se:
“Aceleremos, sem perda de tempo,
como obra cristã, a evangelização, o es forço do desenvolvimento. De nada adiantará
venerarmos belas imagens de Cristo, digo
mais, nem bastará que paremos diante do
pobre e nele reconheçamos a face des fi gurada do Salvador, se não identificarmos o
Cristo na criatura humana a ser arrancada
do sub de sen vol vi men to.
Por es tra nho que a al guns pa re ça, afirmo que, no Nordeste, Cristo se chama Zé,
Antô nio, Se ve ri no... Ecce Homo : eis o Cris to, eis o ho mem! Ele é o ho mem que pre cisa de jus ti ça, que tem o di re i to à jus ti ça, que
me re ce jus ti ça."
Em outro trecho igualmente esclarecedor,
trans cri to em ar ti go que o Emba i xa dor Ru bens Ri cupe ro es cre veu para a Fo lha de S.Pa u lo, há uma decla ra ção tex tu al de Dom Hél der Câ ma ra:
“Como João XXIII di zen do ”to dos, ba tiza dos ou não, per ten cem por di re i to a Je sus
Cristo", Dom Hélder vai declarar na posse
em 1964, como Arce bis po de Olin da e Re cife: “Ninguém se escandalize quando me vir
fre qüen tan do cri a tu ras ti das como in dig nas e
pecadoras. Quem não é pecador? (...) Nin -

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

guém se es pan te me ven do com cri a tu ras tidas como envolventes e pe rigosas, da es quer da ou da di re i ta, da si tu a ção ou da oposição, anti-reformistas ou reformistas, anti-revolucionárias ou revolucionárias (...)
Ninguém pre tenda prender-me a um grupo,
ligar-me a um partido, tendo como amigos
os seus amigos e querendo que eu adote
suas inimizades. Minha porta e meu co ração estarão abertos a todos, absolutamente
a todos. Cristo morreu para todos os ho mens; a ninguém devo excluir do diálogo
fraterno”.
Suas manifestações públicas contra o po der
autoritário e discriminador do Estado, suas críticas
di re tas ao in di vi du a lis mo das elites, sua consciência
social aguçada, in clusive nos mo mentos mais crí ticos da vida de mo crá ti ca em nos so País, são as provas mais vi vas e mais co ra jo sas des se en ga ja men to
em de fe sa dos de ser da dos da sor te.
Dom Hélder Câ mara, ainda mu ito jo vem, fez
sua opção pe los po bres, ado tan to o lema In Manus
tuas, “em tuas mãos”, como que se abandonando a
Deus e procurando ali a re a li za ção do seu ma gis tério, da sua pre ga ção.
Vol to ao ar ti go que já men ci o nei de Ru bens
Ricupero:
“Decidiu ser sacerdote apesar dos
temores do pai; que dizia: ”Meu filho,
você sabe o que é ser padre? Padre e
egoísmo nunca po dem an dar juntos. O
padre tem que se gas tar, se de i xar de vorar". Ao ser sagrado bispo, escolheu
como lema In Manus tuas. São as pa lavras do Salmo que Jesus mesmo escolheu
di zer na hora da mor te: “Em Tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito”. Lem bro o soneto da velhice de Guerra Junqueiro: “Na
mão de Deus, na sua mão direita, des cansou afinal meu coração”. Ain da não chegou
a hora de des can sar.
Dom Hél der Câ ma ra sa bia mu i to bem que a
evo lu ção his tó ri ca do nos so País foi ba se a da no
au to ri ta ris mo, na ex clu são, no pa ter na lis mo e na
gri tan te ex plo ra ção de uma mi no ria de pri vi le gi ados so bre o res to da po pu la ção. Ele sa bia igualmente que nunca tivemos democracia só lida, e,
nos curtos momentos his tóricos em que isso
acon te ceu, o pro ces so ins ti tu ci o nal e po lí ti co foi
bruscamente interrompido pela força das armas
ou por um sim ples gol pe de Esta do. Aliás, no último episódio de interrupção autoritária da vida
de mo crá ti ca em nos so País, fo mos for ça dos a ficar privados dos direitos durante 25 anos, ou

505

seja, um quarto de século, entre 1964 e 1989,
quando finalmente o povo brasileiro, nas ruas,
re con quis tou o di re i to de ou tra vez es co lher pelo
voto di re to e se cre to o Pre si den te da Re pú bli ca.
Um dos heróis dessa luta foi Dom Hélder
Câmara, que ficou en trincheirado durante os 21
anos de efetivo regime mi litar na Arquidiocese
de Olin da e Re ci fe, de onde or ga ni zou a re sis tência até o juízo final dos chamados anos de
chum bo. De lá, nas ruas, nos púlpitos e nos ca na vi a is de Per nam bu co, ele com ba teu e de nun ciou a tor tu ra e os as sas si na tos co me ti dos con tra
presos políticos, contra camponeses e contra
trabalhadores indefesos. Nas prisões macabras
do Departamento de Ordem Política e Social –
DOPS, às mar gens do rio Ca pi ba ri be, em Re ci fe,
mu i tos es tu dan tes fo ram sal vos dos cas ti gos da
repressão graças à sua interferência co rajosa,
que nun ca te meu a per se gui ção do re gi me.
Dom Hélder organizou e li derou passe a tas
e procissões de protesto para denunciar a vio lência praticada contra militantes e re ligiosos
por policiais torturadores. Uma das mais im por tantes mo bi li za ções ocor reu em 1969, nas ruas do Re cife, no período mais duro da repressão, quando
aconteceu o brutal assassinato do Padre Antônio
Henrique Pe reira Neto, trucidado barbaramente em
um ma ta gal na ci da de uni ver si tá ria de Re ci fe. O Padre Henrique era um dos religiosos mais ativos da
Ação Católica, mo vimento cria do por Dom Hélder
para levar a Igreja aos morros e aos alagados do
Recife e do Grande Recife. O assassinato daquele
sacerdote comoveu a po pulação do Estado e do
País in te i ro.
Com ple ta men te lú ci do, de há bi tos mu i to simples e precisando de muito pouco para viver, ele
re ce be os que o vi si tam em sua pe que na e mo desta casa si tu a da na Rua das Fron te i ras, em Re ci fe.
Passa os dias com os seus livros, com os seus
discos, com os seus pensamentos, com as suas
meditações e, sobretudo, com a sua fé inabalável
no Cristo e ainda com a grande esperança de ver
o fim da opressão, da fome e do latifúndio que
mas sa cra o ser hu ma no.
Sua intensa vida missionária ainda lhe re servou tempo para escrever cerca de vinte li vros, cen te nas de ar ti gos e do cu men tos, pro fe rir
palestras e conferências no mundo inteiro, conceder en trevistas, receber prêmios e títulos de
Doutor Honoris Causa de várias universidades
mun di a is e par ti ci par de mu i tos en con tros re li gio sos pelo mun do afo ra.
O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – V. Exª me permi te um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Concedo o aparte a V. Exª.
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O Sr. José Jor ge (PFL – PE) – Con gra tu lo-me
com V. Exª pela iniciativa de, no Senado, realizar
esta homenagem a Dom Hélder Câmara,
ex-Arcebispo de Olin da e Re ci fe, nos sa ci da de. Ele,
cer ta men te, foi um dos ho mens mais im por tan tes do
Brasil neste século, não só pelo trabalho religioso,
como também pelos trabalhos político e social que
realizou. Nós, pernambucanos, durante quase 30
anos, ti ve mos a hon ra de o ter como ar ce bis po das
nossas principais cidades, Olinda e Recife. Sen timo-nos honrados também por, ainda hoje, S. Exª
Revmª viver em nossa cidade, atuando como gran de orientador, como uma bússola para todos aque les que são homens públicos, que se dedicam à
vida pública, à vida religiosa ou mesmo aos tra balhos sociais. Não poderíamos deixar passar esses
90 anos des sa exis tên cia tão rica sem que Dom Hélder Câ ma ra fos se ho me na ge a do nes ta Casa. Esperamos que possamos continuar, cada um na sua
trincheira, aquele grande trabalho que ele realizou.
Meus parabéns a V. Exª e ao Bispo Marcelo por
suas pa la vras. Nós, per nam bu ca nos, es ta mos mu i to
felizes por esses 90 anos de Dom Hélder estarem
sen do co me mo ra dos em todo o Bra sil. Mu i to obri gado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Muito obrigado, Se nador José Jorge, pelo aparte
que, com muita alegria, integro ao meu discurso,
uma vez que V. Exª é um dos representantes do
Esta do do Per nam bu co nes ta Casa.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) – V.
Exª me per mi te um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Peço li cen ça a V. Exª para adi an tar um pou co mais
o meu dis cur so.
O Sr. Roberto Freire (Bloco/PPS – PE) –
Peço que V. Exª in te gre logo o meu apar te como um
ou tro re pre sen tan te de Per nam bu co.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Pois não, Se na dor.
O Sr. Ro ber to Fre i re (Blo co/PPS – PE) – Creio que V. Exª, por todos os títulos e, inclusive, por
ser ce a ren se, como Dom Hél der Câ ma ra, teve essa
feliz lembrança. Esta não é uma homenagem do
mundo católico, nem mesmo do mundo cristão. É
uma homenagem que todo e qualquer cidadão que
tenha uma vi são hu ma nis ta do mun do deve pres tar.
É esse o meu sentimento, a mi nha pa la vra, as so cian do-me a essa co me mo ra ção.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) – O
aparte de V. Exª tem um sabor especial justamente
pela maneira como manifesta o seu aplauso, a sua
ale gria, a sua sa tis fa ção com re la ção a Dom Hél der
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Câ ma ra, até por que va mos vê-lo mais adi an te como
profeta do Terceiro Mundo. Talvez tenha sido mais
ouvido e admirado pelos não-católicos do que pelos
católicos. Essa universalidade de Dom Hélder é um
dos traços mais marcantes de sua personalidade. O
aparte de V. Exª me faz lembrar o que foi transmitido
por Dom Hélder em suas mensagens de conteúdo e
natureza humanista, pela sua preocupação com os
pobres.
Vou ler um tre cho es cri to por um dos seus biógrafos, justamente falando desse caráter profético,
mis si o ná rio, evan ge li za dor dele:
“Não adianta estudar a ‘doutrina’ Hél der Câmara” – somos sempre tendentes a
compartimentalizar, a segmentar, a que rer
instituir dou tri nas, a que rer ins ti tu ir re gras, a
querer instituir procedimentos. “Não existe
uma doutrina de São Francisco de Assis,
nem de São Fran cis co Xa vi er, nem dos missionários do século XVI. O que importa é o
Evangelho, a mensagem sempre repetida
com muitas variações, mas sempre a mes ma, assim como os discípulos de São João
di zi am do seu mes tre.”
E, mais ainda, quando se fala sobre Dom Hél der como pro fe ta do Ter ce i ro Mun do:
“Uma das características da pregação
de Dom Hélder como profeta do Terceiro
Mun do foi a sua uni ver sa li da de. Nun ca apareceu como pregador para os católicos. A
sua palavra, os seus gestos, a sua pes soa
susci ta ram en tu si as mo igual en tre os não católicos e os ca tó li cos, às ve zes mais en tre os
não ca tó li cos. Po de-se di zer que ele foi, e é, o
único bispo católico que alcançou verdadeira
audiência no mundo não católico. Para mu itos, ele é a imagem do bispo católico, pois
não conhecem outro. Os outros são tão dis cretos que não chegam a ser conhecidos,
nem se quer pelo nome. O tes te mu nho de Roger Ga ra udy nos seus li vros é elo qüen te.”
O Sr. Bernardo Cabral (PFL – AM) – Per mite-me V. Exª um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Ouço o Senador Bernardo Cabral, com muito pra zer.
O Sr. Ber nar do Ca bral (PFL – AM) – Se na dor
Lú cio Alcân ta ra, V. Exª tem o pri vi lé gio de ter nas cido no Ce a rá, por tan to, sua ho me na gem traz o sig no
da na tu ra li da de. Devo dizer que só interrompi o dis cur so de V. Exª para que fi cas se re gis tra do um gesto de Dom Hél der Câ ma ra num mo men to ter rí vel na
vida de al guns mo ços, há trin ta anos, quan do o Ato
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Institucional nº 5 foi edi ta do e eu tive o meu man dato de De pu ta do Fe de ral cas sa do. Per di dez anos de
di re i tos po lí ti cos e meu lugar de professor na Fa culda de de Di re i to. O pri me i ro abra ço de so li da ri e da de
que recebi foi de Dom Hélder Câmara. Mais tarde,
quando Presidente da Ordem dos Advogados – lá
se vão qua se vin te anos –, ali es ta va ele. Ve jam, há
trin ta anos – ele, com ses sen ta – ti nha a mes ma circunstância de agora, aos noventa: a de quem olha
para trás e não tem medo de ir para fren te. Se eu tivesse, ao interromper o seu discurso, de pedir-lhe
desculpas, di ria que Dom Hélder Câmara tem uma
audiência marcada com a posteridade. Meus cum pri men tos a V. Exª.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
V. Exª traz à tona mais um aspecto da vida de Dom
Hélder: a solidariedade e essa luta permanente
contra o arbítrio, contra a violência. Durante a sua
vida como pastor, como arcebispo, fez tentativas de
estimular esse movimento de não-violência,
movimento que se consolida como um dos traços
humanísticos mais respeitáveis da sociedade.
O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) –
Permite-me V. Exª um aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Senador Sérgio Machado, como um dos integrantes
da Bancada do Ceará, concedo a V. Exª um aparte,
com todo o prazer.
O Sr. Sérgio Machado (PSDB – CE) – O
prazer é nosso, Senador Lúcio Alcântara. Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Dom Marcelo
Carvalheira,
como
cearense,
Dom
Hélder
representa um orgulho para o nosso povo. Foi o
pastor do Brasil, o pastor que dedicou sua vida à
conscientização, à defesa dos humildes, à pregação
da não-violência, a não ter medo dos poderosos. O
que estava atrás daquela figura franzina, mas
corajosa, inteligente, era a defesa dos humildes. Por
isso, está sendo realizada essa homenagem dos
noventa anos, que V. Exª propôs ao Senado. Nada
mais justo. Como Líder do PSDB e sobretudo como
cearense, participo dessa homenagem. Dom Hélder
representa para nós, do Brasil, um exemplo de
pessoa que dedicou a sua vida à luta pelos
humildes, pelos menos favorecidos. Quis implantar
no Brasil aquela democracia com a qual todos
sonhamos, aquela democracia com justiça social,
onde cada brasileiro tem assegurado o seu direito
social.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) – Mui to obri ga do, Se na dor Sér gio Ma cha do, pela pa la vra
de V. Exª, re pre sen tan do o Esta do do Ce a rá no momento em que homenageamos um cearense, aliás,
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um ci da dão do mun do, que a nos sa ter ra teve a fe lici da de de ser vir-lhe de ber ço.
O que define Dom Hélder? Como ele pensa?
Quais são as suas idéias? Quais são as suas pro postas? Novamente vou a esse artigo es crito pelo
Emba i xa dor Ru bens Ri cu pe ro.
“Dom Hél der, mi ú do, fran zi no, como Be ti nho,...” Justamente uma das características de Dom
Hélder, um homem pequeno, franzino, são os ges tos lar gos, a ca pa ci da de de em pol gar mul ti dões, os
gran des ce ná ri os, as gran des mas sas na sua con dição de pregador, de ho mem do ta do de um dom, de
um ta lento pró prio para a atividade de evan ge li zação, de propagação da fé, de defesa dos pobres,
dos hu mil des, dos ex clu í dos “... fi lho da mes ma ter ra onde nas ceu o
pa dre Cí ce ro, atra ves sa pra ti ca men te o arco
com ple to do sé cu lo XX bra si le i ro. O que em
primeiro lu gar o define é ser ele um cristão
substantivo, desacompanhado de atributo.
Cristão. No sentido da história narrada por
Hannah Arendt – Roma, junho de 1963 –
João XXIII agoniza no Vaticano. A ca ma re ira do ho tel per gun ta à es cri to ra: – Se nho ra,
esse papa era um verdadeiro cristão; como
foi pos sí vel en tão que ele con se guis se sentar na cátedra de São Pe dro? Ele não ti nha
primeiro que ser no me a do bis po, ar ce bis po,
cardeal? Será que eles não perceberam o
que ele era?” No caso de Dom Hélder, eles
se deram conta em tempo: foi arcebispo,
mas não che gou a car de al.
Peter Hebblethwaite, o biógrafo de
grandes pon tífices deste século, disse que
João XXIII foi o primeiro papa cris tão. e Paulo VI, o primeiro papa moderno. Dom Hél der foi, ao mesmo tempo, moderno e cris tão. Ele é realmente o primeiro grande pre lado bra sileiro a romper o molde tradicional
de alto funcionário eclesiástico, de pilar da
or dem es ta be le ci da. Sua cultura le i ga ou religiosa é contemporânea, nutrida nos au tores franceses das décadas de 30 e 40,
como a de Pa u lo VI. Será pi o ne i ro em compre en der o va lor dos me i os de co mu ni ca ção
de mas sa."
O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) – Senador Lú cio Alcân ta ra, V. Exª me con ce de um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) –
Ouço V. Exª com prazer, Senador Edison Lobão.
O Sr. Edison Lobão (PFL-MA) – Senador
Lúcio Alcântara, menino ainda, conheci Dom Hélder
Câmara Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro e passei a
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admirá-lo pela sua luta, sua vocação da
solidariedade. Depois, lendo a vida de São Paulo,
passei a meditar sobre uma vida e a outra. Saulo,
desde cedo, irredento, revoltado com as iniqüidades
do mundo, tornou-se o grande pregador da doutrina
de Cristo, nunca deixou de ser solidário com aqueles
que mais sofriam. Assim me pareceu sempre a vida
de Dom Hélder Câmara, a solidariedade é a sua
marca, a sua revolta com as injustiças é também outra
marca. Uma vida e outra, a meu ver, assemelham-se
muito. Esse é um homem da Igreja, é um
representante de Cristo, é uma figura extraordinária
que merece estas homenagens e todas quantas
possam ser a ele tributadas aqui e alhures.
Parabéns a V. Exª pela iniciativa.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) – Muito obrigado, Senador Edi son Lobão, pela con tri bu ição que V. Exª dá, não ao meu dis cur so, mas a esta
sessão que está se realizando para exaltar, me re cida men te, a fi gu ra de Dom Hél der Câ ma ra.
Se esquecessem de dizer que Dom Hélder foi
um dos idealizadores da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, CNBB, e do Conselho Episcopal
Latino-Americano, Celam, dois braços fortes da
Igreja Ca tó li ca no Bra sil e na Amé ri ca La ti na, nos sa
ho me na gem es ta ria in com ple ta.
Corria o ano de 1950 e lá estava Dom Hélder
em Roma, no Va ti ca no, sen do re ce bi do pelo Mon senhor Mon ti ni, fu tu ro Papa Pa u lo VI, que ou viu atentamente a sua explanação sobre a necessidade de
se cri ar no Bra sil a CNBB.
Um ano mais tarde, em novo encontro com o
Mon se nhor Mon ti ni, Dom Hél der o con ven ceu tam bém
de que a América Latina necessitava da criação de
um Conselho que reunisse todos os bispos do con tinen te, no sen ti do de co or de nar as te ses da Igre ja e as
ações pastorais em todos os países. Dessa maneira,
estava plantada a semente do Celam. Em 1955, no
Rio de Ja ne i ro, a 1ª Con fe rên cia Ge ral do Epis co pa do
Latino-Americano, em reunião preparatória, declarava
aber to o pro ces so de fun da ção da en ti da de.
Aqui um outro traço da per so na li da de de Dom
Hélder enquanto ad mi nis tra dor da igre ja: a sua simpatia pela colegialidade, quer dizer, pelo governo
co le gi a do, di vi din do com os irmãos, as ses so res, le igos, pa dres e bis pos o go ver no da Igre ja.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, Dom
Hélder Câmara é um dos homens mais notáveis da
nossa era e já ocupou há muito tempo os espaços
na luta pela paz, liberdade e dig ni da de hu ma na. Ao
lado de Ma hat ma Gand hi, Mar tin Lut her King, Ma dre
Teresa de Calcutá e Nelson Mandela, Dom Hélder
já escreveu o seu nome na galeria dos mitos que
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este século pro duziu. Ele continua tendo uma gran de alma – como Gand hi teve – e um gran de so nho –
como Luther King. Ao nosso “Mahatma” só falta
ago ra o No bel da Paz que ha ve rá de vir.
É um orgulho mu i to gran de para a Na ção brasileira tê-lo como um de seus filhos mais ilustres.
Gostaria que o Senado pudesse, daqui a dez anos,
em uma sessão como esta, homenageá-lo pela pas sa gem do seu cen te ná rio. Que Deus o con ti nue pro tegendo, iluminando-lhe o caminho e dando-lhe muita
saúde.
O Sr. Eduardo Su plicy (Bloco/PT-SP) – Per mi te-me V. Exª um apar te?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) –
Gostaria de ouvi-lo, mas antes preciso saber da
Mesa se isso será pos sí vel.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) – Claro
que a Mesa não vai impedir a ma ni fes ta ção do Se nador Eduardo Su plicy; lembraria apenas a S. Exª
que está inscrito para fa lar nes ta ses são em ho mena gem a Dom Hél der Câ ma ra.
A Casa ouvirá, com prazer, a intervenção de S.
Exª.
O Sr. Edu ardo Su plicy (Bloco/PT-SP) – Faço
este aparte como forma simplificada de participar
desta homenagem do Senado à extraordinária fi gura da Igreja e do povo brasileiro que tem sido
Dom Hélder Câmara. Preferi aparteá-lo, Senador
Lúcio Alcântara, porque V. Exª aqui talvez seja um
dos que mais tem compreendido a batalha de D.
Hélder. Em 1991, Dom Hélder Câ mara, em uma de
suas participações no programa “Roda Viva” –
foram di versas -, su geriu que o Brasil se com pro metesse a chegar ao ano 2000 com o objetivo de
acabar com a pobreza. Ele disse – estávamos em
1991 – que o Brasil precisava criar os instrumentos
para chegar ao ano 2000 sem que hou vesse mi séria
em nosso País. Lembro-me disso, Senador Lúcio
Alcântara, porque este foi um dos argumentos que
eu próprio apresentei para justificar o projeto que
instituía o Programa de Garantia de Renda Mínima
– programa que Dom Hélder apoiou e, numa men sagem ao Senado Federal, pediu a sua aprovação.
Ele havia com preendido per fe i ta mente o sen tido de
se ga rantir a cada bra si leiro a possibilidade de
participar da riqueza; ele en tendia, como nós, que
a nin guém de veria ser ne gada, pelo menos, renda
su fi ci ente para poder so bre viver com digni dade,
viver com a pos si bi li dade de es tudar, ali men tar-se
e morar dig namente. Esta ba talha ainda tem de
ser levada adi ante, pois já es tamos em 1999 e
faltam apenas nove meses para ten tarmos ins ti tuir
no Brasil al guns ins trumentos que possam nos
aproximar do ob jetivo de Dom Hélder Câmara.
Cabe ao Governo Fernando Hen rique Car doso en-
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frentar esse desafio, já que Sua Excelência é o
Presidente que vai fazer o Brasil cruzar o limiar do
século. O início desse seu segundo mandato está
sendo caracterizado por estatísticas que revelam re cordes de desemprego e o aumento da violência,
como resultado, inclusive, de uma pobreza que au menta e de desigualdades que se tornam mais in tensas. Ainda está nas mãos do Governo e do Con gresso instituir essas medidas – medidas que se
tornam ainda mais urgentes quando observamos o
contraste entre taxas ele va dís simas de de sem prego e
lucros recordes de instituições financeiras. Em outros
países, há lucros extraordinários para alguns setores
como re sul tado de uma po lí tica eco nô mica ado tada –
normalmente os governos estabelecem com pen sações para que aqueles que tanto foram beneficiados
co la borem com os que não ti veram tanta sorte. Assim
procedem para atingir objetivos como os colocados
tão claramente por Dom Hélder Câmara, ao longo de
toda a sua vida: justiça e dignidade – sempre pro curando compatibilizá-las com a liberdade do ser hu mano, liberdade na fé e na palavra. Portanto, quero
me irmanar na homenagem que V. Exª presta a Dom
Hélder Câmara para atrair mais atenções para os
seus objetivos, sobretudo para aquele que tem em
vista, no ano 2000, um Brasil sem uma pessoa se quer
em con di ções de mi séria.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) – Se nador Eduardo Suplicy, sabe V. Exª a admiração
que te nho pelo seu tra ba lho e pela sua pes soa. Ao
modo de Dom Hél der, V. Exª é um Após to lo da Renda Mínima: está sempre pregando, trazendo essa
discussão, suscitando esse debate. Tanto quanto
pos sí vel, te nho-me ali a do a V. EXª em al gu mas circunstâncias que certamente vão contribuir para mi norar esse qua dro de de si gual da de que, in fe liz mente, ain da há, hoje, em nos so País.
O que é preciso separar bem, distinguir, é a
ação de figuras, de personalidades como Dom Hél der Câ ma ra, que não têm ou tro com pro mis so se não
com a evan ge li za ção, com a pre ga ção, com a sen sibilização do povo, da so ci e da de para essa situação
de absoluta in justiça social. Os mais ortodoxos, os
que re zam mais pelo cre do dos eco no mis tas, cos tumam di zer – di an te de te mas como o da Cam pa nha
da Fra ter ni da de Sem Tra ba lho.... Por Quê? – que a
Igre ja não tem uma pro pos ta, não tem uma so lu ção.

Primeiro, a Igreja não é Governo; segundo, a
sua função é um pouco a fun ção de sal da terra:
despertar as pessoas, sensibilizá-las para en contrar mos so lu ções para es ses pro ble mas.
Quando fazemos uma reunião como essa, em
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torno do nome de Dom Hélder Câ ma ra, es ta mos cumprindo esse papel de mos trar o quan to há por ser fe ito, o quan to há por re a li zar nes se cam po do de sen volvimento social. Não somos pessoas que não co nhecem as li mi ta ções de re cur sos, as li mi ta ções or ça mentárias, as dificuldades de gerir, ao mesmo tempo, tan tos problemas, solucionar tantas dificuldades, algumas
de las acu mu la das ao lon go des ses 500 anos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – (Fa zen do soar a cam pa i nha.)
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Já con cluo, Sr. Pre si den te.
No entanto, devemos cobrar determinação e
empenho dos nossos governantes, para que essas
ques tões se jam abor da das com a ca pa ci da de que o
Go ver no ti ver para fa zê-lo.
Por fim, digo a S. Exª. que há, hoje, uma as sociação internacional, procurando sensibilizar para o
imposto sobre transferências internacionais, Attac,
se não me engano no nome. Vamos, por tanto, S.
Exª. e eu, filiar-nos e fazer esse trabalho de pre gação, que um dia haverá de frutificar no co ração dos
ho mens e dos go ver nan tes.
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
Durante o dis cur so do Sr. Lú cio Alcânta ra, o Sr. Ge ral do Melo, 1º Vice Pre si den te,
deixa a cadeira da presidência, que é ocu pada pelo Sr. Antonio Carlos Ma galhães,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Chamo a atenção dos Srs. Senadores que
vão se pronunciar sobre a figura de Dom Hélder,
que tanto me rece essa homenagem do Congresso,
para, na me di da do pos sí vel, sin te ti zar seus pro nunciamentos, por que vários Se nadores estão inscritos
– e todos, certamente, vão querer falar. Logo mais,
entraremos na Ordem do Dia, e não quero interromper para fazer depois a sessão. Portanto, vamos
prosseguir mais um pouco, digamos trinta minutos,
mas que os oradores sintetizem – sei que é difícil,
dada a grandeza da figura de Dom Hélder -, fa zendo um es for ço nes se sen ti do.
Con ce do a pa la vra ao Se na dor Pe dro Si mon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pre zado Dom
Marcelo, pode parecer es tranho, mas gostaria de
iniciar esse pronunciamento sobre Dom Hélder –
que completou 90 anos no dia 7 de fevereiro – com
um nú me ro, um nú me ro mu i to sig ni fi ca ti vo é ver dade.
Segundo reportagem da publicada pela revista
Veja, durante 20 anos, en tre 1964 e 1984, Dom Hélder fez 800 vi a gens ao ex te ri or, duas por mês. To dos
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aqueles que viveram os horrores do regime passado
sabem que foram nessas viagens, durante as quais
con ce deu cen te nas de en tre vis tas e mi nis trou in con táveis palestras, que Dom Hélder Câmara acabou se
constituindo o homem que mais da nos ca u sou à imagem ex ter na do re gi me ar bi trá rio aqui ins ta la do.
Lá fora, sem medo, ele mostrava ao mundo o
que estava acontecendo realmente dentro do nosso
Brasil. De outro lado, internamente, aqui no Brasil,
Dom Hélder foi o cidadão brasileiro que mais sofreu
o rigor da censura.
Vejamos o que diz sobre a situação de Dom
Hélder Câmara, durante o regime militar, um artigo
publicado em setembro de 1981, na revista Cul tu ra
Vozes: “Os meios de comunicação do Brasil, pelos
anos de censura e repressão, baniram a imagem e
o seu nome foi prescrito. Prescrição por decreto.
Único ar gu men to do ar bí trio. Foi cen su ra do em sua
própria rá dio di o ce sa na. O nome Hél der Câ ma ra só
apa re cia nas co lu nas es por ti vas, com o seu ho mô nimo ”Campeão de Xa drez" – Dom Hélder Câmara,
campeão de xadrez, aparecia nas colunas es por tivas. Mas Dom Hélder Câmara sempre esteve pre sente entre o povo simples e na opinião pública
mun di al, onde foi-se tor nan do um ver da de i ro mito.
A muralha de silêncio que o arbítrio tentou er guer em tor no de Dom Hél der Câ ma ra só o for ta le ceu.
Por tudo que fez nos anos mais negros, quando o
medo imposto pelo terror paralisava a maioria, Dom
Hél der Câ ma ra foi um dos prin ci pa is ini mi gos do re gime que in fe li ci tou este País por cer ca 20 anos.
Além de dezenas de importantes prê mios que
recebeu em todo o mundo, por seu trabalho em fa vor da dignidade humana, em defesa dos direitos
hu ma nos e re li gi o sos, o re li gi o so nor des ti no che gou
a ser in di ca do, em 1970, para re ce ber o Prê mio Nobel da Paz. E o Governo brasileiro fez chegar aos
distribuidores do prêmio que seria considerado uma
afron ta ao Bra sil se ele re ce bes se o prê mio. Te nho
a hon ra de di zer que, quan do De pu ta do Esta du al, a
Assem bléia do Rio Gran de do Sul apro vou uma Moção de Solidariedade pedindo que o prêmio fosse
en tre gue a Dom Hél der Câ ma ra.
Dono de um currículo respeitável, participante
destacado do processo que levou à reabertura de mocrática em nosso País, Dom Hélder Câmara foi
um dos cri a do res da Con fe rên cia Na ci o nal dos Bispos do Brasil e, depois, da Campanha da Fra ter nidade. Preocupado com a miséria, com a fome e
com o descalabro dos regimes em que vivíamos e
que infelicitavam o nosso povo e o nosso con ti nente, Dom Hélder Câ mara par ticipou do movimento
que levaria à cri a ção do Con se lho Epis co pal para a
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Amé ri ca La ti na – Ce lam.
Profundo conhecedor da realidade nordestina,
homem angustiado com o sofrimento do seu povo,
Dom Hélder Câmara esteve alinhado entre os bis pos – e dis se mu i to bem V. Exª – que in flu en ci a ram
Jus ce li no Ku bits chek a criar a Sudene, vol ta da para
o Nordeste e, como disse muito bem V. Exª Revmª,
o próprio Juscelino fez questão de salientar que a
inspiração da Sudene estava na pessoa e nas pro pos tas de Dom Hél der.
Recentemente, re fe rin do-se a Dom Hél der Câma ra, im por tan te teó lo go dis se à re vis ta Época: “Ele
é o ver da de i ro pai da Te o ria da Li ber ta ção. Foi o prime i ro a pra ti cá-la”.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, se ti ves se tem po e se V. Exª, com jus ta ra zão, não ti vesse determinado que ele seja limitado – e é corre to
que assim o faça – gostaria de falar imensamente
sobre muitos aspectos de Dom Hélder. Ele é in discu ti vel men te, que me per do em, o mais im por tan te líder re li gi o so do Bra sil nes te sé cu lo. Já ci tei al gu mas
das suas realizações, mas teria mu itas outras a
acrescentar. Se tivesse tempo, poderia lembrar o
trabalho fan tás ti co de Dom Hél der como bis po au xili ar do Rio de Ja ne i ro na Cru za da de São Se bas tião,
tentando combater a miséria e as desgraças da fa vela do Rio de Janeiro. Se tivesse tempo, poderia
relacionar, aqui, inúmeros episódios da história re cente do Brasil que tiveram a participação de Dom
Hélder. Mas quero, nes te tre cho, des ta car as qua lida des es pi ri tu a is des se san to ho mem.
É preciso ter em mente que a meta maior da que le que che gou a ser cha ma do de “bis po ver me lho”
– embora sempre se soubesse que nunca foi co munista -, tendo em vista o atendimento aos pobres e
aos mi lha res de in jus ti ça dos. Como o Papa João Pa ulo II, Dom Hélder é fiel fervoroso de Nossa Senhora.
Ago ra, que está apo sen ta do, de di ca a ma i or par te dos
seus dias à ora ção e à me di ta ção. E es cre ve po e mas.
Ao lon go de sua vida, Dom Hél der foi sem pre,
aci ma de tudo, mo vi do por um pro fun do sen ti men to
religioso, cuja face mais visível era a solidariedade
para com os mais fracos. Praticou humildade.
Embora sendo um homem de projeção in ter na ci onal, jamais aceitou os sinais visíveis do seu poder
como bispo de uma grande diocese. Nunca en vergou as ricas vestes, os paramentos bordados e os
ca ja dos a que têm di re i to os ar ce bis pos.
Aliás, ve ja mos o que re la ta a an te ri or men te citada reportagem da re vis ta Cultura Vozes sobre
sua mo ra dia:
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“Deixou o Palácio Episcopal de São
José de Manguinhos e foi morar nos fundos
de uma velha igreja, em dois cômodos,
sozinho e sem proteção.”
E acrescenta o articulista:
“Lá o iria ver, numa no i te es cu ra, um rude sertanejo, que lhe entregou chorando a faca com que
ti nham en co men da do a sua mor te.”
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, busco con clu ir, len do o tre cho de dois ca pí tu los do mais co nhecido li vro de Dom Hél der, que tem um tí tu lo su ges ti vo:
O De ser to é Fér til. Co me ço por pa rá gra fos do ca pí tulo cinco, intitulado “A Voz de Deus, agora”. Escreveu
Dom Hél der e, de cer ta for ma, V. Exª Revmª, foi a voz
de Deus que falou pela voz de V. Exª Revmª, na sua
mensagem e, despreocupado com as nossas ho menagens e com os louvores desta sessão, dá a esta
Casa uma or dem, atra vés da le i tu ra que fez, da nos sa
responsabilidade, da nossa obrigação, daquilo que o
Bra sil es pe ra de nós e do que so mos obri ga dos a fazer. Des pre o cu pa do está Dom Hél der des ta ho me nagem, que merece mas que, com ela, não se pre o cupa; entretanto, aproveitou a chance, mais uma, não
poderia deixar de passar, para cha mar a nos sa atenção so bre a res pon sa bi li da de que te mos.
Começo por parágrafos do capítulo cinco, in ti tula do “A Voz de Deus, ago ra”. Escre veu Dom Hél der:
“Quem vive em áre as onde mi lhões de
criaturas hu ma nas vi vem de modo su bu mano, praticamente em condições de es cra vidão, se não tiver surdez de alma, ouvirá o
clamor dos oprimidos. E o clamor dos opri mi dos é a voz de Deus.
Quem vive em países desenvolvidos e
ri cos, onde exis tem zo nas cin zen tas de subdesenvolvimento e de miséria, se tiverem
an te nas es pi ri tu a is, ou vi rá o cla mor si len ci oso dos sem-voz e dos sem-terra, e o clamor
dos sem-vez, sem-voz e sem-terra, será a
voz de Deus.
Quem é despertado para as injustiças
geradas pela má distribuição da riqueza, se
tive grandeza d’alma, captará os protestos
silenciosos ou violentos dos pobres. E o
pro tes to dos po bres é a voz de Deus.
Quem acorda para as injustiças nas
relações entre pa í ses po bres e im pé ri os capi ta lis tas ou so ci a lis tas nota que, em nos sos
tem pos, as in jus ti ças já não ocor rem ape nas
entre indivíduos e indivíduos ou entre gru pos e grupos, mas entre países e pa í ses. E
a voz dos in jus ti ça dos é a voz de Deus."
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No capítulo sete, intitulado “O deserto
Inevitável”, diz Dom Hélder:
“É bom que nin guém se ilu da, nin guém
aja de ma ne i ra in gê nua: quem es cu ta a voz
de Deus e faz sua opção in terior e ar ranca-se de si próprio e parte para lu tar pa ci ficamente por um mundo mais justo e mais
hu ma no, não pen se que vai en con trar ca minho fácil, pétalas de rosa de baixo dos pés,
multidões à es cu ta, apla u sos por toda par te
e, per ma nen te men te, como pro te ção de ci siva, a voz e a mão de Deus. Quem se ar ranca de si e par te como pe re gri no da jus ti ça e
da paz prepara-se para enfrentar os de sertos”, por que de ser tos terá pela fren te.
E con clu iu o ca pí tu lo:
“Quem não con fia na pró pria for ça, quem
se protege contra toda e qualquer amargura,
quem se mantém humilde, quem se sabe nas
mãos de Deus, quem não de se ja se não par tici par de um mun do mais jus to e mais fra ter no,
não de sa ni ma, não per de a es pe ran ça. E sente, in vi sí vel ,a som bra pro te to ra do Pai.”
Sr. Pre si den te, já dis se des ta tri bu na que a minha formação sociológica e política devo a Alberto
Pas qua li ni, mas con fes so a V. Exª que a ma ne i ra de
eu co nhe cer a so ci e da de, a fi gu ra que na vida mais
me im pres si o nou, ao lon go de toda a mi nha exis tência, foi Dom Hél der Câ ma ra. Qu an do es ta va na presi dên cia da jun ta go ver na ti va da UNE, em um de termi na do mo men to em que es tá va mos num tre men do
en tre ve ro, num gran de de ba te, bus can do o en ten dimento, fomos a Dom Hélder, bispo auxiliar do Rio
de Ja ne i ro. Impressionou-me a sua figura, acho que
não pesava 45 quilos, baixinho, magrinho. Era difícil
imaginar que algo realmente tão profundo viesse da quela figura. Um riso fantástico no rosto, um carinho
espetacular. Fomos pedir a sua aju da: que par ti ci passe da luta da UNE, a luta universitária do grande de bate em torno das reformas universitárias no Brasil.
Dom Hél der olhou para nós, sor riu: Meus fi lhos, é impor tan te o tra ba lho de vo cês, mas é mu i to im por tan te
que entendam que ao lado da luta ao qual está nos
conclamando há um outro Brasil. Vocês têm que vir
aqui olhá-lo; olhar os que têm a sua ida de e não têm
trabalho, não sabem escrever, não sabem nada, que
não têm condições de ter existência; que vocês e o
Brasil não sabem que existem. Foi quando conheci o
tra ba lho que es ta va fa zen do na fa ve la de São Se bastião.
Nunca esqueci daquele conselho. Nunca saiu
dos meus ouvidos aquela orientação: vão adian te
meus filhos, cada um tem que seguir a sua pro fis-
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são, ser doutor, ser médico, ser advogado. Isso é
mu i to im por tan te, o Bra sil pre ci sa dis so. Mas en tendam sempre que vo cês são uma eli te, que não têm
o direito de não olhar para trás e aju dar os que não
con se guem isso, por que vo cês tam bém têm que lutar por eles, para que existam e tenham a vez que
vo cês es tão ten do ago ra.
Lembro-me da outra vez, em 1964, quando
Dom Hélder foi transferido logo depois da Re vo lução. Antes da Revolução – eu Deputado Esta du al -,
vínhamos com Lideranças do PTB do Rio Grande
do Sul fa lar com o Jan go aqui em Bra sí lia, sa ben do
que a situação estava dramática, di fí cil. Pas sei pelo
Rio de Ja ne i ro e fui a Dom Hél der, que me dis se: a
situação está muito angustiosa. Eu e o Car deal do
Rio de Janeiro fomos ao Dr. João Gou lart, no Pa lácio das La ran je i ras. Fa la mos com ele que a hora era
muito difícil, que ele deveria estar preparado para
podermos sair democraticamente daquela questão.
Cinco dias depois do Golpe, os jornais noticiavam
que ele havia ido levar solidariedade ao Sr. João
Goulart pelas reformas e, dez dias depois, ele era
transferido: primeiro, para São Luís do Maranhão,
que era o Bis pa do vago. Mas, quan do se pre pa ra va
para assumir em São Luís, morreu o arcebispo de
Olin da e Re ci fe e, en tão, ele foi para lá.
Foi car de al na Ba hia, com mu i to mé ri to; car deal no Rio Gran de do Sul, com mu i to mé ri to; car de al
em Belo Horizonte, com mu ito mé rito; cardeal em
Fortaleza, com muito mé rito. Não tem cardeal em
Recife, por que Dom Hélder não podia ser cardeal.
Não tem im por tân cia. Não tem im por tân cia que não
tivesse sido arcebispo do Rio de Janeiro, que seria
seu lu gar nor mal, de bis po-auxiliar pas sa ria a car deal do Rio de Janeiro. Não tem im por tân cia. Foi para
Re ci fe e lá ini ci ou o tra ba lho mais fan tás ti co do que
o do Rio de Ja ne i ro, pois nin guém le vou mais alto a
voz, o gri to, o pro tes to, o cha ma do da in jus ti ça so cial nes te País no que tan ge ao Nor des te.
Aí tam bém foi a von ta de de Deus, foi a voz de
Deus: “Tem mui ta gente cuidando do Rio de Ja ne iro. Vai lá, Dom Hél der, vai para o teu Nor des te, cu idar do Nordeste.” E ele aceitou com humildade.
Com hu mil da de ele es te ve lá. Com hu mil da de ele ficou em Recife. Com humildade ele viu os cargos e
as honrarias passarem diante de si. Por isso, o que
mais me emo ci o nou, o que me le vou às lá gri mas, na
vin da do Papa ao Rio de Janeiro, transmitida pela
Rede Viva, foi quando o Papa, ao entrar na catedral,
viu no meio da multidão, longe, a figura de Dom Hél der e pa rou. Dom Hé der teve que pas sar por de ze nas
de bis pos para que o Papa, ca ri nho sa men te, be i jas se
a sua face. Foi um gesto realmente comovente para
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um homem que não teve respostas desse mundo,
mas, na ver da de, foi um gran de pre ga dor.
E na Igrejinha, aonde vou aos domingos, a
primeira construída por D. Sarah Kubitschek, leio
alguns versos do Semanário Litúrgico da Missa do
5º Domingo da Quaresma, que posso dizer é como
Dom Hélder queria a sua Igreja:
“Somos povo de Deus que caminha ao
convite que o Pai hoje faz:/ ”Venham todos,
trabalhem na Vinha, do meu Reino de vida e de
paz!"
Na esperança de um tempo melhor,/
“sem trabalho não fique ninguém,/ Com Je sus, nosso Mestre e Senhor, rumo ao novo
mi lê nio que vem!”
Na ale gria lan ça mos se men tes,/ mes mo
em lu tas, tra ba lho e dor, / Espe ran do que brote a jus ti ça,/ na par ti lha fra ter na do amor!
Convertei-nos, ó Pai, do pecado,/ do
ego ís mo, de toda a am bi ção!/ O tra ba lho, dire i to sa gra do,/ dê a to dos a casa e o pão!
Nas fa mí li as e na so ci e da de,/ com Jesus, com Maria e José/ festejemos a fra terni da de,/ no tra ba lho, na vida, na fé!"
É a tua Igreja, Dom Hélder, que prega a tua
palavra.
Mu i to obri ga do. (Pal mas)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra o nobre Senador Ademir
Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bloco/PSB – PA.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Pre si den te, Se na dor Anto nio Car los
Ma ga lhães, Dom Marcelo Carvalheira, Srs. Bispos,
senhores integrantes da Igreja Católica, Srªs e Srs.
Senadores, meu discurso de homenagem a Dom
Hél der tal vez seja um dis cur so mais for mal.
Sou político hoje graças ao trabalho dos seus
discípulos. Aprendi a fazer política e entrei na vida
política no Estado do Pará, aprendendo com o Pa dre Paulo, com a Irmã Do rothy, com tan tas pes so as
daquele Estado que se juntavam ao povo mais po bre, mais so fri do na luta pela ter ra, na luta con tra os
desmandos da Eletronorte, contra as pessoas que lá
moravam. Eu era engenheiro da Eletronorte e tra balhava na construção de Tucuruí e com a Igreja e os
discípulos de Dom Hélder entrei na po lí ti ca e fi li ei-me
ao único partido de oposição que existia na época, o
MDB. Hoje per ten ço ao Par ti do So ci a lis ta Bra si le i ro,
em nome do qual faço esta bre ve ho me na gem.
Primeiramente, parabenizo o Senador Lúcio
Alcântara pela iniciativa da homenagem.
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O Arcebispo Emérito de Olinda e Recife, Dom
Hélder Câmara, tendo completado 90 anos de vida
profícua no dia 9 do mês passado, recebe,
finalmente,
nesta
Casa
Legislativa,
uma
homenagem que há muito lhe era devida; mais do
que uma homenagem qualquer, o reconhecimento
por tudo que fez em 67 anos de sacerdócio, pela
Igreja Católica e pela sociedade brasileira; mais do
que um mero reconhecimento, é um apoio, que
redime, ainda que tardiamente, os erros e os
preconceitos de que foi vítima no exercício do seu
apostolado.
Dom Hélder soube, como poucos, exercer sua
catequese em favor dos oprimidos e, aliás, ensinou a
mu i tos ou tros com os qua is eu apren di. Com ba teu as
arbitrariedades sem pregar a violência; defendeu os
po bres; fez de sua pre ga ção um li be lo con tra as de sigual da des, sem ja ma is es cor re gar para o ra di ca lis mo.
Foi ví ti ma da in com pre en são e do pre con ce i to,
mas nunca se esmoreceu em suas convicções re ligiosas e em sua ação eclesiástica. Apo sen ta do em
1985, Dom Hél der não de i xou a mi li tân cia da pre gação, continua orando, me ditando e celebrando mis sa di a ri a men te.
Ora ção é um ca mi nho re vo lu ci o ná rio de res tau ra ção da nos sa exis tên cia pes so al. Ora ção não é
fi car recitando preces e mais preces, ajoelhado
numa igre ja. Vi ver em es ta do de ora ção é vi ver em
estado de aber tu ra à pos si bi li da de do amor. Insisto:
ora ção é a ver são pes so al do pro je to re vo lu ci o ná rio
para as questões sociais. Muda-se o mundo fa zendo-se re vo lu ção, mu da-se a pes soa pela via da oração.
Srs. Senadores, pela defesa de Dom Hélder
aos oprimidos, ali a da à se re ni da de e à bon da de peculiares, enquadra-se, como disse o próprio Se nador Lú cio Alcân ta ra, no se le to rol em que se en contram grandes figuras, como Ghandi, Martin Luther
King, Betinho e Madre Teresa de Calcutá e tantos
outros.
Hoje, Srªs e Srs. Senadores, Dom Hélder re presenta quase uma unanimidade nacional. Entre tan to, no mo men to em que to dos nós o sa u da mos é
for ço so lem brar que nem sem pre foi as sim. O mesmo sacerdote que hoje homenageamos foi ape li dado nos tempos obscuros do autoritarismo – com o
aval dos governantes, da mídia e de parcela da
clas se po lí ti ca – de “bis po ver me lho”.
Isso simplesmente porque Dom Hélder ja mais
compactuou com o arbítrio. Porque, mesmo não
sendo comunista, como salientou em diversas oca siões, não se ca la va ante as tor tu ras nos po rões do
regime militar, não se entregava na luta em favor
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dos oprimidos, não fechava os olhos às atrocidades
de um sistema econômico que se revelava, a cada
dia, mais de su ma no e mais ex clu den te.
A op ção de Dom Hél der, ao lon go de sua car re ira religiosa, bem cedo se re ve la ria. Nas ci do em 1909,
em Fortaleza, se ordenaria padre em 1931. Naquele
mesmo ano demonstraria a sua vocação para a mi litân cia, or ga ni zan do a Ju ven tu de Ope rá ria Cris tã.
Nos anos se guin tes, se en vol ve ria c o m a
Le gião Ceare nse do Tra ba lho, que, por sua vez, se
vin cu la ria à Ação Inte gra lis ta Bra si le i ra, or ga ni za ção
emi nen te men te di re i tis ta. Anos mais tar de, Dom Hélder
considerou tal envolvimento um “erro de juventude’,
indu zi do que fora a acre di tar que o mun do se di vi di ria
entre capitalismo e comunismo, e que, nessas con dições, o capitalismo era ”o mal menor". Nessa épo ca, já se trans fe ri ra para o Rio de Ja ne i ro, onde trabalharia su bordinado ao cardeal Dom Sebastião
Leme e, em seguida, ao car de al Dom Ja i me Câ mara.
Em 1947, or ga ni zou em ní vel na ci o nal a Ação
Católica Brasileira, que havia sido fundada em
1935, para integrar leigos e re ligiosos. Em 1952 se
destacaria na criação da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, por en ten der que a Igre ja pre ci sava ter um braço que se identificasse mais di re tamen te com o povo. Já, en tão, sa gra do bis po, foi eleito secretário-geral desta instituição e todos sa bemos dos grandes serviços que tem prestado a
CNBB ao povo mais po bre do nos so País.
Dom Hél der teve efe ti va par ti ci pa ção, tam bém,
na cri a ção do Con se lho Epis co pal La ti no-Americano
– CELAM, durante a 1ª Conferência Geral do Epis co pa do La ti no-Americano, em 1955. Foi um pe río do
dos mais pro fí cu os para um re li gi o so que pu nha sua
cri a ti vi da de a ser vi ço da ação so ci al. No ano se guinte, organizaria a Cruzada de São Sebastião, para
urbanizar e humanizar as favelas cariocas; em
1958, fundou o Banco da Providência, que viria a
atender às pessoas mais carentes com micro-empréstimos e doações de remédios, alimentos
e agasalhos, e que da ria origem à tão conhecida
Feira da Providência – bazar destinado a angariar
fundos para o banco. Quem sabe o banco cria do
por Dom Hélder não tenha inspirado, hoje, tantos
ban cos po pu la res e ban cos do povo, cri a dos por admi nis tra ções de Go ver nos po pu la res e de mo crá ti cos
nes te nos so País.
Em 1960, foi elei to segundo Vice-Presidente
do CELAM, ins ti tu i ção que aju dou a cri ar, como sa lientei, e que se tornaria importante referência para
qual quer ação re li gi o sa vol ta da para as clas ses oprimidas. Convocado pelo Papa João XXIII, integrou a
Comissão para Disciplina do Clero, preparatória ao
Con cí lio Va ti ca no II.
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Anos de chumbo: em março de 1964, pediu
para ser transferido da Arquidiocese do Rio de Ja neiro por divergir da orientação dada às questões
sociais. Nomeado pelo Papa Paulo VI Arce bis po de
Olin da e Re ci fe, onze dias após o Mo vi men to de 64,
viveria períodos conturbados e graves de sen ten dimen tos com o re gi me mi li tar, que o acu sa va de proteger subversivos e até de incentivar a subversão.
Os desentendimentos com o re gime militar agra var-se-iam dois anos de po is, quan do, he ro i ca men te,
se re cu sou a ce le brar a mis sa co me mo ra ti va do segun do ani ver sá rio do Mo vi men to de 64.
Acusado por líderes militares de ser esquerdista
e vinculado à Ação Popular, recebeu a solidariedade
de am plos se to res da Igre ja. Em 1968, as su miu a presidência da Regional Nordeste II. Nesse período, as
pressões conservadoras se exacerbaram, até cul minarem com o assassinato, em maio do ano seguinte,
do Pa dre Hen ri que Neto, aqui já tão co men ta do.
Dom Hélder jamais se intimidou, jamais es moreceu. Em 1970, após denunciar no exterior a falta
de li ber da de po lí ti ca e a tor tu ra a pre sos po lí ti cos no
Brasil, foi impedido de falar no rádio e na televisão.
Tor nou-se pros cri to.
O re gi me mi li tar, ao de i xar Dom Hél der pros cri to,
como todo re gi me de for ça, atu ou com pre po tên cia. E
determina a prepotência que as flores devem vicejar
fú ne bres, sem pé ta las e co ro las, exa lan do o che i ro fétido da morte para envenenar abelhas. A fé, por sua
vez, resplandece e orienta o caminho dos pobres,
constituindo-se na flor de alfazema, que reflete cor e
perfuma os campos, não mais usados para a guerra,
ameaçando a autoridade, que, encastelada em sua
torre, vigia e conspira contra essa virtude. Em tempo
de escuridão, pune-se quem proclama o perfume do
cam po, a li ber da de, e pre ten de, com isso, re ver ter a
His tó ria. Pu niu-se, por tan to, Dom Hél der.
Todavia, enquanto seu nome virava tabu no
nosso ter ri tó rio, era con vi da do a fa zer con fe rên ci as no
exterior, onde denunciava, além da repressão política
e o regime de arbítrio, as condições sociais e eco nômicas im pos tas ao Ter ce i ro Mun do. Seus ata ques ao
capitalismo desenfreado podem ser vistos como pre nún cio, hoje, do ne o li be ra lis mo e da glo ba li za ção econô mi ca, que em po bre cem os pa í ses pe ri fé ri cos e concen tram ain da mais a ri que za nos pa í ses já ri cos.
Nos anos seguintes, e até sua aposentadoria,
em 1985, con ti nu a ria de fen den do a re dis tri bu i ção da
ren da e das opor tu ni da des, e de nun ci an do os ma les
do ca pi ta lis mo “que so bre põe o lu cro ao ho mem, esmagando-o”.
Ao aposentar-se, Srªs e Srs. Senadores, por li -
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mi te de ida de, Dom Hél der Câ ma ra de i xou o co man do
da Arquidiocese, embora seja reconhecido mun di almen te como uma das mais ex pres si vas fi gu ras re li gi osas do Século XX. A Igreja deveria fazê-lo cardeal, à
semelhança da homenagem prestada ao grande teó logo dominicano Yves Congar. Seu exemplo, no en tan to, de luta, de dig ni da de, de op ção pre fe ren ci al pelos po bres con ti nua vivo, como exem plo aos opres sores e como poço de in cen ti vo aos que como ele lu tam
pela dignidade do homem. Dom Hélder, aos noventa
anos, é um mo nu men to vivo à fra ter ni da de hu ma na!
A história da democracia e da cidadania no
Brasil deve, e muito, à presença de Dom Hélder.
Sua firmeza de caráter tem muito a inspirar os ho mens públicos, que muitas vezes presos em seus
co ti di a nos tor nam-se in sen sí ve is à vi o la ção da mi séria hu ma na.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga do. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Car los Ma ga lhães)
– Con ce do a pa la vra à Se na do ra Ma ri na Sil va.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/ PT-AC. Pro nuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são da ora do ra.)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, serei breve
em minhas palavras, dizendo que a homenagem que
é fe i ta a Dom Hél der é jus ta e que tal vez seja uma espécie de resgate de um tributo pago por tudo aquilo
que fez pelo Bra sil, co lo can do-se como um re fe ren ci al
de es pe ran ça e de dig ni da de para to dos nós.
Quem é Dom Hélder? Fica difícil fazermos
uma de fi ni ção, por que exis tem aque las pes so as que
têm a capacidade de transpor a bar reira da re a li dade pes so al. Elas pas sam a fa zer par te das inú me ras
realidades, das consciências que acompanham o
seu trabalho e a sua trajetória. Como Francisco de
Assis, Chico Mendes e tantos outros, certamente
Dom Hélder é uma pes soa na qual pro je ta mos mu itos dos nos sos so nhos, das nos sas es pe ran ças, daquele lado bom que temos e que gostaríamos de
ver materializado na ação concreta das pessoas.
Com certeza, Dom Hélder faz parte dessas nossas
projeções. Mas, numa tentativa de definição, po de ríamos dizer que Dom Hélder é o eterno lutador da de mocracia, da li ber da de, da jus ti ça so ci al. É um da queles que buscam par ce i ros para a cons tru ção de pro jetos que possam ser revertidos no bem comum, a fim
de mi no rar o so fri men to da ma i o ria, ca u sa do tan to pelas condições sociais, como pelas condições de falta
de liberdade, de direito de expressão e de or ga ni zação.
Dom Hél der é, com cer te za, um ho mem res pe itado na ci o nal e in ter na ci o nal men te e mesmo quan do
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quiseram fazê-lo passar apenas por um arcebispo
emérito, sua força, sua coragem e sua dignidade o
fi ze ram ser tra ta do como o eter no ar ce bis po de Olinda e do Recife, numa demonstração concreta de
que os homens são, pelos seus feitos, ma iores do
que qualquer tipo de força bru ta que que i ra im pe dir
a sua me mó ria de flo rir para a His tó ria.
Conhece-se também a grandeza de um homem
pela capacidade de reconhecer os seus erros. Qu ando falamos dos seus inúmeros feitos e qualidades,
não po de mos nos es que cer de uma de las, tal vez uma
das mais im por tan tes: Dom Hél der tam bém é um homem capaz de reconhecer seus próprios erros, que
chamou de “pecados da juventude”. Esses pecados,
com certeza, foram absolvidos pela sua santidade na
maturidade, quando tornou-se um exemplo concreto,
para esta Na ção, da qui lo que deve ser, da qui lo que é.
Há uma mú si ca que diz: “O não é o que não deve ser,
o que não é”. Dom Hél der é o que deve ser, é o que
é, é o que é pela sua his tó ria, pela sua gar ra, pela sua
luta.
Umas das coisas mais bonitas que posso ob ser var na vida de Dom Hél der Câ ma ra é o que deve
ser. É o que é. É o que é pela sua his tó ria, pela sua
gar ra, pela sua luta.
Uma das coisas mais bonitas que posso ob servar na vida de Dom Hélder é o seu exemplo de
amor. Foi por amor que, com certeza, enfrentou a
falta de democracia. Com sua voz fez eco a mi lhares e milhares de brasileiros que estavam si len ci ados. Foi por amor que mul ti pli cou a sua ca pa ci da de,
em inúmeras conferências, debates, programas de
rá dio, nas suas com po si ções, na sua po e sia. Foi por
amor que se dedicou, com tan ta ênfase, aos mais
pobres, aos desfavorecidos, àqueles pelos quais a
Igre ja fez a sua op ção.
Quero di zer, Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na dores, que o exemplo de Dom Hélder é para todos nós
um referencial de luta e, acima de tudo, de esperança
em um País onde os problemas sociais se agigantam,
onde as exi gên ci as para que fa ça mos fren te à in can sável sede de lu cro da que les que es pe cu lam com di nheiro ao invés de gerar produto, daqueles que es pe culam com di nhe i ro ao in vés de ge rar pos tos de em prego, crescem. Em um País como este é que pre ci samos de homens com a força e a coragem de Dom
Hél der. Foi por amor, tam bém, que Dom Hél der foi capaz de ser ecu mê ni co, de ul tra pas sar as bar re i ras de
sua própria Igreja e ser aquele que se constituiu em
um referencial para muitos credos. Afinal de contas,
ele conseguiu viver na prática a máxima bíblica, dita
pelo próprio Jesus, de que “Na Casa de Meu Pai há
mu i tas mo ra das”. E se há mu i tas mo ra das, com cer te-
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za existem muitos convidados, e com diferentes for mas de agir e pen sar, do pon to de vis ta da es pi ri tu a lidade.
Foi com esse espírito ecumênico que S. Exª
Revmª conseguiu ser o pro fe ta, como al guém já falou anteriormente, até mesmo daqueles que não
acre di tam em Deus.
Sr. Presidente, após o apelo que me foi fei to
em função do adiantado da hora, quero dizer que
tal vez a me lhor ho me na gem à fi gu ra de Dom Hél der
se encontre na primeira Carta do Apóstolo Paulo
aos Coríntios, cap.13, vv.1º a 7º, em que lemos a
seguinte poesia – para mim uma das mais belas -,
que gos ta ria de de di car a Dom Hél der:
A suprema excelência do amor – em alguns
tex tos bí bli cos está es cri ta a pa la vra “ca ri da de”; prefi ro a pa la vra “amor”.
Diz o Após to lo Pa u lo:
Ainda que eu falasse as lín guas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria
como o metal que soa ou como o sino que
tine.
E ain da que ti ves se o dom de pro fe cia,
e conhecesse todos os mistérios e toda a
ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de
maneira tal que transportasse os montes, e
não ti ves se amor, nada se ria.
E ainda que distribuísse toda a minha
for tu na para sus ten to dos po bres, e ain da que
en tre gas se o meu cor po para ser que i ma do, e
não ti ves se amor, nada dis so me apro ve i ta ria.
O amor é sofredor, é benigno; o amor
não é in ve jo so; o amor não tra ta com le vi andade, não se ensoberbece, não se porta
com indecência, não bus ca os seus in te resses, não se ir ri ta, não sus pe i ta mal;
não folga com a injustiça, mas folga
com a ver da de;
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo
suporta.
O amor nun ca fa lha;
Com estas palavras do Apóstolo Paulo gos taria de de di car a Dom Hél der todo o ca ri nho que nós,
brasileiros, da Amazônia ao Rio Grande do Sul, te mos por ele, além da gra ti dão pelo exem plo de vida
que ele é. É muito bom ter pessoas reais, pessoas
concretas que fazem da sua prática de vida aquilo
que professam com palavras. É dessas pessoas
que extraímos a força e a coragem para tentar imi tá-las, se não no todo, pelo me nos em par te.
Que, nesta homenagem, o Congresso Na ci onal comece a re fle tir so bre o di zer e o fa zer, o pen sar
e o agir. Só as sim po de re mos transformar a re a li dade deste Brasil, como ele foi capaz de transformar
men ta li da des, não ape nas da Igre ja Ca tó li ca, mas de to-
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das aquelas pessoas que deram oportunidade aos
seus co ra ções de vi ver uma ou tra ex pe riên cia: a expe riên cia do amor.
O Sr. Roberto Requião (PMDB-PR) – A
Senadora me concede um aparte?
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) –
Concedo o aparte ao ilustre Senador Roberto
Requião.
O Sr. Roberto Re quião (PMDB-PR) – Se nado ra Ma ri na Sil va, o fun da men tal para nós, bra si le iros, na exis tên cia e na pre sen ça de Dom Hél der Câmara na nossa estrutura social, é que as so ci e dades, a meu ver, com por tam-se mais ou me nos num
esquema freudiano. Quando não existe uma re ferência for te de pai ou de mãe, a família se dispersa
com exemplos alheios à sua estrutura. E neste pe río do em que eu e tan tos Se na do res aqui pre sen tes,
tantas pessoas aqui presentes fa zemos política,
sempre que nos veio o de sâ ni mo, sem pre que va cila mos e ti tu be a mos en con trá va mos pela fren te a referência forte e corajosa de Dom Hélder Câmara.
Dom Hélder Câmara foi um estímulo para os que
vacilavam, um símbolo de co ra gem para os que lutavam e uma fi gu ra ri go ro sa e absolutamente in dispensável numa sociedade onde faltam tantos va lores, onde falta tanta firmeza na estrutura política,
nos estamentos so ciais. Eu não sei se Dom Hélder
Câmara é um santo. Mas ele é, sem a me nor sombra de dúvida, um das referências éticas e morais
mais fortes do nosso País nos últimos 100 anos.
Obri ga do, Se na do ra.
A SRA. MARINA SILVA (Bloco/PT-AC) –
Agra de ço e in cor po ro o apar te de V. Exª.
San tos são aque les ho mens que fo ram, aci ma
de tudo, ca pa zes de en fren tar os seus pe ca dos e os
pecados da sociedade em que viveram. E um dos
maiores pe ca dos da nos sa so ci e da de tem sido a injustiça social, e foi, durante um longo período, a di tadura, pela falta de democracia, e ele enfrentou
isso com mu i ta gran de za.
Mu i to obri ga da. (Pal mas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra o no bre Se nador Tião Vi ana.
O SR. TIÃO VIANA (Bloco/PT-AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Senadores, admirável Dom
Marcelo, a minha geração também tem o dever de
prestar uma homenagem singela a Dom Hélder,
que, para nós, é o vetor do cristianismo. É ele al guém a quem eu não poderia deixar de trazer uma
homenagem que, na verdade, é o testemunho ocu lar de uma cris tã e com pa nhe i ra cha ma da Su e li Belato.
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Tuca, Teatro da PUC de São Paulo, que fa voreceu o encontro de muitos brasileiros que lutaram
contra a di ta du ra mi li tar. Foi num desses momentos
inesquecíveis da vida brasileira que, no ano de
1982, o teatro paulista acolheu uma grande mul tidão, composta de es tudantes, professores, in te lectuais, ope rários, domésticas, alunos, religiosas, pa dres, que, como que desafiando a noite, foram tes temunhar a outorga do título de Doutor Honoris Ca usa, pelo Grão Chan ce ler D. Pa u lo Eva ris to Arns, ao
Profeta Hélder Câmara. Os cantos, as faixas e
aquela rosa branca deixada no palco expressavam
a reverência ao homenageado e o protesto contra
os que per se gui ram cru el men te D. Hél der. Era no i te
de muitos símbolos, em que os gestos falavam por
si.
De vi da men te jus ti fi ca da a con ces são do título,
foi, afi nal, dada a pa la vra ao pro fe ta, que, não de vemos olvidar, é também um grande poeta. Sim, D.
Hélder podia falar, pois, afinal, naquela noite nin guém ousaria no va men te ca lar a sua voz, como havi am fe i to por dez lon gos anos.
Quem não visualizará esta cena? De pequena
estatura, D. Hélder não fala somente com palavras.
Fala com os braços, que dançam em mo vimentos
de sa li nha dos, como quem ten ta al can çar a paz; fala
como os olhos claros e límpidos, pró prios de quem
vê o futuro; fala com o coração puro, sem rancor,
pró prio ao que ir ra dia o amor de Deus.
E pros se gue, após um rá pi do e não tão so le ne
agradecimento: Este prêmio Dou tor honoris cau sa
é im por tan te, mas – ad ver tiu – não se tra ta do mais
e, tam pou co, do pri me i ro.
O público então tentava descobrir que outra
grande universidade teria agraciado Dom Hélder
com um prê mio. Tal vez al gu ma dos Esta dos Uni dos,
da Fran ça, da Ingla ter ra, da Itá lia? Não, não era nenhu ma des sas.
Certa ocasião, Dom Hélder foi convidado por
um padre amigo seu para pregar numa igreja de
Engenho Novo, na cidade do Rio de Janeiro. Admi rado com a pa ixão e a veemência das palavras de
Dom Hélder, um líder comunitário de grande es ta tura, negro, referia-se a Doutor Hélder, len do uma pequena apre sen ta ção onde es ta vam es cri tas as ini ci ais do tratamento “Dom”. Ao ouvir o tratamento “Dou tor”, Hélder, o pároco, tentou corrigi-lo dizendo não
se tratar de Doutor e sim de Dom Hélder. Mais uma
vez, o líder comunitário repetiu a expressão “Doutor
Hélder”. Outra vez, o outro líder so prou no seu ou vido: “Não é Doutor, é Dom”. À terceira tentativa de
correção, o homem alto, negro e forte, com três so cos so bre a mesa, bra dou: “É dou tor, dou tor, dou tor”.
Foi assim, portanto, que Dom Hélder recebeu seu
pri me i ro prê mio de Dou tor ho no ris ca u sa.
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Aquele prêmio, vindo dos moradores da favela,
certamente encontra-se entre os mais apreciados por
Dom Hél der, pois, em toda sua vida, no Ce a rá, no Rio
de Janeiro, no Maranhão e, por fim, na sua querida
Re ci fe, ele es te ve a ser vi ço dos mais po bres.
Esse prêmio e tantos outros não se prestaram
para simples contabilidade, mas, certamente, para
apo i ar as di fí ce is ho ras que Dom Hél der co ra jo sa mente vi veu de fen den do os di re i tos hu ma nos. Per se gui do,
foi por várias vezes atingido no seu sentimento, no
seu direito de ir-e-vir, na sua integridade moral e psi co ló gi ca. Con tu do, ne nhu ma dor se com pa ra rá àque la
que o atin giu no ano de 1969, com o co var de as sas sinato do seu auxiliar, Padre Henrique Neto, de 27
anos.
O amor aos po bres, aos jo vens e à Igre ja permi ti ram a Dom Hél der, no ano de 1952, com o apo io
do então Cardeal Montini, fu turo Pa ulo VI, suscitar
no seio da Igre ja Ca tó li ca no Bra sil uma or ga ni za ção
que dá visibilidade à colegialidade dos Bispos do
Bra sil, a Con fe rên cia Na ci o nal dos Bis pos do Bra sil,
à qual, na pessoa de Dom Marcelo Carvalheira,
que ro pres tar mi nha pro fun da ho me na gem.
Dom Marcelo, quando ve mos a CNBB, de forma corajosa e evangélica, convocar a sociedade
para debater as causas do desemprego e procurar,
como exi gên cia do se gui men to ao Evan ge lho de Jesus Cristo, so luções que dignifiquem os filhos de
Deus, vi su a li zo a vo ca ção de jus ti ça a que a Igre ja é
cha ma da, e a vida de Dom Hél der nos com pro me te
na luta do bom com ba te.
Dom Hél der amou pro fun da men te as cri an ças,
os jovens e os idosos. Criou associações para tra ba lhar com fa ve la dos. Abra çou a luta dos cam po neses e cam po ne sas, ope rá ri as e ope rá ri os.
Na poesia de D. Hélder, fi gu ras como as la vade i ras, cuja vida Dom Hél der tão bem co nhe cia, encon tram-se em lu gar pri vi le gi a do, pois são elas que
lavam a sujeira do mundo e que têm na pessoa de
Ma ria, nos sa Mãe, sua pro te to ra.
Dom Hélder foi também res pon sá vel pela cri ação do Celam – Conferência Episcopal da América
La ti na – e teve par ti ci pa ção im por tan tís si ma no Concí lio Va ti ca no II, em Pu e bla e Me de lim (con fe rên ci as
latino-americanas que adap ta ram o Con cí lio Va ti cano II para a re a li da de la ti no-americana).
Ao comemorarmos os 90 anos de vida de Dom
Hélder, nenhuma homenagem poderia ser mais agra dável ao grande Pastor que o compromisso de se guirmos os seus pas sos no ca mi nho da paz e da jus ti ça.
Muito obrigado.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – A Srª Senadora Maria do Carmo
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Alves e o Sr. Senador Ney Suassuna enviaram
discursos à Mesa para serem publicados na forma
do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Exªs serão atendidos.
A SRA. MARIA DO CARMO ALVES (PFL-SE)
– Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Sena do
da Re pú bli ca de di ca os seus tra ba lhos ini ci a is des ta
tarde para homenagear uma das personalidades
mais extraordinárias deste século, Dom Hélder Câ mara, pelo transcurso dos seus 90 anos, uma vida
dedicada aos seus se me lhan tes, à bus ca da ver da de
e à re i vin di ca ção de res pe i to e so li da ri e da de à pes soa
humana, especialmente aos desvalidos, aos re je i tados, aos mar gi na li za dos do pro gres so ma te ri al.
A exemplo da Câmara dos Deputados, que já
reverenciou Dom Hélder Câmara pelos seus 80
anos, o Se na do, hoje, como re pre sen tan te da Fe deração, do Estado brasileiro, também reconhece e
lou va a vida e a obra des te gran de bra si le i ro, já distin gui do como ci da dão do mun do, pe los inú me ros títu los de dou tor ho no ris ca u sa e ou tros com que foi
agra ci a do pe los fo ros de vá ri os con ti nen tes.
Autor de vários livros, também é personagem
biografado por vários autores, entre eles Abelar do
Baltar da Rocha, em seu “Um Furacão Varre a
Esperança, O Caso D. Hél der”, Mar cos Ci ra no, com
sua obra “Os Caminhos de D. Hélder”, e um outro
de ho me na gem da Câ ma ra dos De pu ta dos, in ti tu lado “O Dom do Amor: Dom Hél der.”
Ordenado em 1931, aos 22 anos, sua vida sa cerdotal tem sido pontilhada de realizações im portan tís si mas na vida da Igre ja em nos so País. Foi um
dos principais fundadores da CNBB; criou a Ação
Ca tó li ca que mar cou tão pro fun da men te a for ma ção
cristã e cívica da juventude brasileira em várias dé cadas a par tir de 1950, in cu tin do-lhe, de for ma pi o ne ira, os fundamentos da doutrina social da Igreja, em
sua opção preferencial pelos pobres, proclamada no
Con cí lio Va ti ca no II, na dé ca da de 60; fun dou o Ban co
e a Fe i ra da Pro vi dên cia, que tan to re a li zou em be nefício dos mais carentes. Também foi criada por ele a
pri me i ra Co mis são de Jus ti ça e Paz do Bra sil.
Entretanto, mais do que as suas obras ins ti tucionais, o que a Nação, o que os brasileiros ad miram em Dom Hél der é o his tó ri co de sua pos tu ra corajosa, firme e serena di ante das adversidades.
Nun ca se aba teu nem se in ti mi dou.
Nos tem pos do si lên cio, dos me dos e das perple xi da des, quan do até al guns tem plos ca la ram, ele,
movido pela pureza original dos Evangelhos, foi a
voz que se fa zia ou vir e até te mer nos pa lá ci os, porque era a voz da verdade, desta verdade universal
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de eterna busca que é o fundamento da Igreja, em
seu ideal de liberdade e justiça., por que a História
da Igre ja é a His tó ria da Ver da de.
Quando fez 50 anos de sacerdócio, em
pronunciamento solene, confirmou sua vocação:
“Se eu tivesse de nascer cem vezes, e cem
vezes tivesse a liberdade de escolher um ofício,
pediria cem vezes para ser padre”.
Arcebispo de Olinda, in compreendido por sua
atu a ção em de fe sa das li ber da des e dos di re i tos humanos, perseguido por prepostos do regime militar,
quando vários religiosos de sua diocese foram pre sos e um deles assassinado, perguntaram-lhe se
não te mia mor rer: ele res pon deu que isto não fa ri am
com ele por que o Papa vi ria ao seu en ter ro.
E foi João Paulo II que o intitulou de “Irmão
dos Po bres”.
O Brasil se alegra pelo transcurso dos 90 anos
de D. Hél der Câ ma ra, nós bra si le i ros nos enal te ce mos
com o seu exem plo vir tu o so de fé e dig ni da de cris tãs.
São pessoas iluminadas como ele, Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores, que zelosos das ver dades supremas e eternas do Evangelho, têm fei to
a Igre ja for ta le ci da atra ves sar os sé cu los como ho rizon te de es pe ran ça para a hu ma ni da de.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB) – Sr.
Presidente, Srªs e Srs. Se na do res, no mo men to em
que esta Casa Legislativa homenageia Dom Hélder
Câmara, nos seus 90 anos de vida profícua e de dicada ao próximo, é mister sa lientar a coerência de
sua trajetória religiosa e de sua ação política. Dom
Hélder en car nou, na Igre ja bra si le i ra, a luta con tra a
dominação dos pobres e oprimidos, a audácia de
aproximar a Igreja do povo, a modernidade de tra ba lhar es tre i ta men te com os le i gos, a ou sa dia de se
fa zer pro ta go nis ta da his tó ria.
Bem cedo revelaria seu pendor para efeti va
uma ação pas to ral que mu das se as es tru tu ras ar ca icas da sociedade, as quais permitiam a do minação
do ho mem pelo ho mem. Ain da cri an ça, so nha va em
tor nar-se pa dre. Seu pai, pro cu ran do ad ver ti-lo, sem
saber vaticinava: “Você sabia, meu filho, que onde
exis ta um pa dre au tên ti co o ego ís mo ja ma is exis ti rá,
porque reciprocamente se excluem? Um padre ja mais pertencerá a si próprio, pois sua única razão
de vi ver é, pre ci sa men te, vi ver para os ou tros”.
“Tal noção – analisaria, mu i to tem po de po is, o
próprio Dom Hélder – cor respondia plenamente
àqui lo que o Se nhor já se me a ra em mi nha cons ciência e no meu coração, pois sem pre tive o de se jo de
for mar uma uni da de com ple ta com o Cris to para ajudar meus ir mãos na luta con tra o ego ís mo”.
Assim, não admira que, sagrado padre, em
1931, sua atividade eclesiástica, já então, tives se
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conotação política. Sua ida para o Rio de Janeiro,
al guns anos de po is, ba li za ria em de fi ni ti vo sua ação
pastoral. O contato que teve com as favelas ca ri ocas, a percepção da coexistência de dois mundos
tão pró xi mos fi si ca men te e tão dis tan tes so ci al mente, aguçou sua sensibilidade de pastor in con for mado com a opres são e a in jus ti ça so ci al.
Sua inconformidade e sua capacidade de ousar
tornaram-se característica de sua ação evangélica.
Dom Hél der se no ta bi li za ria, ao lon go de sua vida re ligi o sa, com a or ga ni za ção do se cre ta ri a do na ci o nal da
Ação Católica Brasileira, movimento que se difundira
mundialmente, com au to ri za ção do Papa Pio XI. Mais
tarde, se ria um dos fun da do res da Con fe rên cia Na ci onal dos Bispos do Brasil – CNBB, e seu primeiro se cretário-geral. Da mesma forma, envolveu-se na cri ação do Conselho Episcopal Latino-Americano –
CELAM, cuja im por tân cia não se pode des co nhe cer.
Todos esses envolvimentos, Srªs e Srs. Se nadores, são bastante conhecidos. O que importa ob servar, ao relacioná-los, é a coerência de uma vida
sacerdotal devotada aos humildes, que também se
revelaria em ações como a fundação do Banco da
Providência, para atendimento da população mi será vel, e da Fe i ra da Pro vi dên cia, even to que se torna ria uma tra di ção ca ri o ca, des ti na do a su prir o banco com re cur sos fi nan ce i ros.
A ação de Dom Hélder, porém, na sua “opção
preferencial pelos pobres”, reafirmada em Medelin,
não se es tan cou no pa ta mar do as sis ten ci a lis mo. Seu
apos to la do ia mu i to além, pois ali a va, à sen si bi li da de,
a per fe i ta com pre en são do fun ci o na men to das es tru turas so ci a is e eco nô mi cas, as qua is per pe tu a vam o domínio de umas classes sobre as demais, da mesma
forma que, no plano internacional, garantiam a ex plora ção dos pa í ses pe ri fé ri cos pe las eco no mi as cen tra is.
Nesse aspecto, foi contemplado com a in compreensão, e não raramente com a repulsa, dos se tores mais con ser va do res da so ci e da de bra si le i ra. Dom
Hélder, no entanto, seguia avante com seus projetos,
eqüidistante das ideologias políticas. Simplesmente,
punha-se em favor de um Brasil e de uma América
La ti na li vres no pla no po lí ti co, mas li vres, tam bém, da
espoliação econômica que sempre caracterizara as
re la ções do con ti nen te com os pa í ses de sen vol vi dos.
Foi acusado de ser subversivo, ao assumir a
Arquidiocese de Olin da e Re ci fe, por de fen der seus
au xi li a res, Dom José La mar ti ne e os pa dres Sena e
Almeri; foi julgado socialista ao condenar as re lações fe u da is que per sis ti am em nos so País. No entanto, ele próprio explicou sua convicção so cialista:
a mística da fraternidade universal, “in com pa ra velmen te su pe ri or à mís ti ca do ma te ri a lis mo his tó ri co”.
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Também se notabilizou pela coragem e pela
obstinação, que prevaleceram mesmo nos mo mentos mais difíceis, como o do assassinato, em 1969,
do pa dre Hen ri que Neto, seu co la bo ra dor; ou quando teve sua casa metralhada; ou ainda nas inú meras oca siões em que foi ju ra do de mor te.
Jamais transigiu em suas convicções religiosas,
em sua ação pastoral, em sua luta contra a opressão.
Ja ma is pre gou a vi o lên cia, da mes ma for ma que nun ca
ace i ta ria a do mi na ção do ho mem pelo ho mem. “Não é
normal – afirmava -, que num País que se afir ma cristão, haja 1% de mu i to ri cos, 5% de bas tan te ri cos, 10%
de ricos e depois apenas a massa de pobres e dos
mu i to po bres”. Ace i ta va a po bre za, mas não a ex tre ma
mi sé ria, que con si de ra va “um in sul to ao Cri a dor”.
Hoje, aos 90 anos de idade e 67 de sa cer dócio, afas ta do há 14 anos do co man do da ar qui di o cese, em fun ção da apo sen ta do ria, mas ain da ati vo na
religiosidade cotidiana, Dom Hélder é um marco da
Igre ja Ca tó li ca. Trans cen den do a es fe ra da agre mi ação religiosa, é um símbolo ca tólico no seu sentido
ori gi nal, ou seja, uni ver sal.
O reconhecimento de sua atividade pastoral
lhe va leu qua tro in di ca ções para o prê mio No bel da
Paz, o qual, se não lhe foi conferido oficialmente,
rendeu-lhe outorga equivalente, em mais de uma
ocasião, por organizações populares. Foi contem pla do, igual men te, com 25 prê mi os in ter na ci o na is.
Sua ação evangelizadora se espargiu mundo
afora, em mais de 800 viagens para conferências,
se mi ná ri os e de ba tes; sua ação pas to ral se fru ti fi cou
em instituições que permanecem ativas; sua opção
pelos pobres, sem qualquer antagonismo com as
categorias mais abastadas, vislumbrou uma nova
eta pa na his tó ria do povo bra si le i ro.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Srªs e Srs. Se na do res, Dom Mar ce lo, re li giosas e religiosos aqui presentes, o Senado da Re pública, nesta homenagem a Dom Hélder Câmara,
traduz um ato de jus ti ça do povo bra si le i ro ao Arcebispo de Olinda e Recife, ao completar os seus 90
anos.
Dom Hélder, talvez uma das figuras mais ca rismáticas do Brasil em todos os tempos, tem o seu lu gar na His tó ria re li gi o sa e na His tó ria po lí ti ca do Bra sil.
Ele traçou rumos que nem sempre foram seguidos,
mas que, na realidade, representavam sempre o seu
acerto em de fen der os mais hu mil des – por que os outros têm a defesa, mas os mais hu mil des têm que encon trar nos re li gi o sos, como Dom Hél der, quem os defen da. Era esse, tal vez, o lema ma i or da sua vida.
Convivi algumas vezes com Dom Hélder e dizia
a Dom Marcelo que, na aparência de temperamentos
diferentes, havia uma profunda amizade e um respeito
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mútuo muito grande entre o Cardeal Dom Eugênio
Salles e Dom Hélder. Quando Dom Hélder enfrentava
qualquer problema em Recife, a primeira pessoa a
chegar ali era Dom Eugênio Salles, para lhe
emprestar solidariedade e para lhe mostrar que ele
jamais estaria só enquanto Dom Eugênio vivesse.
Convivi com Dom Hélder e também com Dom
Eugênio no Retiro de São Francisco. Posso dizer,
pelas conversas que com ele mantive e por suas
atitudes, que se tratava verdadeiramente de um
homem de Deus. Esta homenagem que estamos
fazendo hoje vale para Dom Hélder e para os seus
amigos religiosos, que têm a mesma conduta que
ele.
Ví ti ma de al gu mas – tal vez de mu i tas – in jus ti ças,
o tempo não fez de Dom Hélder um homem amargo.
Ao con trá rio, ele com pre en dia as in jus ti ças; o tem po o
tor na va ain da mais lú ci do nas suas pre ga ções.
Este Se na do, que re pre sen ta o povo bra si le i ro,
apesar das divergências ideológicas que possa ter,
à una ni mi da de ho me na ge ia a fi gu ra de Dom Hél der,
pedindo a Deus – que, in felizmente, não pode eter ni zar Dom Hél der – que ele viva mu i tos anos e possa ainda ser o pastor do seu rebanho. Com ele,
seus seguidores terão a mesma linha em defesa
dos mais humildes, dos mais carentes, daqueles
que re al men te pre ci sam da fé para vi ver.
Neste instante, interpreto não apenas o sen timento dos Senadores, mas também o de todo o
povo bra si le i ro, nes ta gran de ho me na gem que presta mos à fi gu ra in vul gar de Dom Hél der Câ ma ra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa Expe di en te que será lido pelo
Sr. Primeiro Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.
É lido o se guin te:

EXPEDIENTE
MENSAGEM DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM Nº 94, DE 1999
(Nº 333/99, na ori gem)
Excelentíssimos Se nho res Mem bros do Sena do Fe de ral.
Nos ter mos do § 1º, “in fine”, do art. 111 da
Constituição, te nho a hon ra de sub me ter à aprovação de Vossas Excelências o nome de JOSÉ
ROBERTO TADROS, para com por o Tri bu nal Su perior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro
Classista, representante dos empregadores, para o
triê nio de 1999 a 2002.
Os méritos do indicado, que me induziram a
escolhê-lo para o desempenho desse elevado car go, cons tam do ane xo “cur ri cu lum vi tae”.
Brasília, 11 de março de 1999. – Fernando
Hen ri que Car do so.
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PARECER
PARECER Nº 128, DE 1999
Da Comissão de Educação, sobre o
Projeto de Lei do Senado, nº 137, de
1992, de autoria do Senador Almir
Gabriel, que fixa normas de formação de
recursos humanos na área de saúde,
regulamentando o inciso III do art. 200 da
Constituição Federal, em audiência (RQS
917/95)
Relator: Senador Joel de Hollanda
I – Relatório
O Projeto de Lei do Senado nº 137, de 1992,
de autoria do Senador Almir Gabriel, fixa normas
para a formação de recursos humanos na área de
saúde, regulamentando o in ciso III do art. 200 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
Apreciado no âmbito da Comissão de Assun tos So ci a is, o Pro je to em ques tão foi apro va do com
emen da apre sen ta da pelo au tor do pro je to, vi san do
a adequar seu art. 2º à nomenclatura constante do
tex to cons ti tu ci o nal.
Nos ter mos do Re que ri men to nº 917, de 1995,
subscrito pelo Senador Esperidião Amin, a pro po sição é ago ra sub me ti da a esta Comissão de Edu cação, onde aguarda apreciação desde junho de
1995.
O in ci so III do art. 200 da Cons ti tu i ção Fe de ral
confere ao Sistema Único de Saúde a com petência
de “ordenar a formação de recursos humanos na
área de sa ú de”.
Na regulamentação desse dis po si ti vo, o Pro jeto de Lei nº 137, de 1992, dis põe que:
– a formação e a atu a li za ção dos re cur sos humanos na área de saúde serão orientadas para o
atendimento das principais necessidades de saú de
da po pu la ção, iden ti fi ca das pe los ór gãos que cons titu em o Sis te ma Úni co de Sa ú de (art. 1º)
– o ensino dos profissionais (nível superior),
dos técnicos e dos au xi li a res (ní vel mé dio) in clu i rão
atividades práticas que serão realizadas, em sua
ma i or par te, em ser vi ços pú bli cos de sa ú de (art. 2º);
– os profissionais e auxiliares vinculados ao
Sistema Úni co de Sa ú de par ti ci pa rão de um pro ces so
de atu a li za ção con tí nua de co nhe ci men tos ci en tí fi cos e
de aper fe i ço a men to de ha bi li da des téc ni cas, sen do respon sa bi li da de dos ór gãos de di re ção do Sis te ma Úni co
de Saúde, em cada esfera de governo, a promoção
des sas ativi da des, em ar ti cu la ção com os ór gãos in tegrantes do sistema educacional (art. 3º e parágrafo
único);
– a ordenação da formação e atualização dos
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re cur sos hu ma nos na área de sa ú de “se rão pla ne jados e coordenados” (sic) por comissões in te rins ti tucionais vin cu la das, em cada es fe ra de go ver no, aos
con se lhos Na ci o nal, estaduais, do Distrito Federal e
mu ni ci pa is de sa ú de (art. 4º).
Durante o pe ríodo em que o Projeto tramitava
nes ta Co mis são de Edu ca ção, fo ram a ela en vi a dos
dois pareceres sobre a matéria: um, da Assessoria
Ju rí di ca da Se cre ta ria de Ensi no Su pe ri or do Mi nistério da Educação, datado de 12 de novembro de
1992, e ou tro, do Ple ná rio do Con se lho Na ci o nal de
Saúde, datado de 9 de abril de 1996, bem como
uma moção aprovada por esse Plenário. Esses do cu men tos es tão ane xa dos ao pro ces sa do.
O parecer do Ministério da Educação conclui
que “não tem fundamento a apro va ção do pre sen te
Projeto de Lei na forma como se encontra redigido,
eis que vazado em termos que violam competências
bem definidas na Carta Magna e atribuídas ao Mi nisté rio da Edu ca ção e Des por to e aos ór gãos a ele vinculados”, propondo “reformulações conducentes a
sua adequação aos princípios que regem a es pécie”.
O parecer do Conselho Nacional de Saúde,
por outro lado, considera o Projeto “necessário e
oportuno”, recomendando que sua tramitação seja
acelerada e, também, sugerindo-se aper fe i ço a mento atra vés de emen das que ofe re ce.
A principal discordância entre os dois pa re ceres – uma vez que ambos con cor dam com a ne cessidade de prevenir a preparação inadequada dos
trabalhadores de saúde frente às necessidades de
atendimento dos principais pro blemas de saú de da
população brasileira – é o conceito de “ordenar”,
presente no texto constitucional e no art. 4º do Pro je to de Lei em aná li se.
O Mi nistério da Educação entende “orde nar”
como “preparar-se, aparelhar-se, entrar em ordem”
O Conselho Nacional de Sa úde entende que a ex pressão “ordenar” tem o significado “insofismável”
de “dar or dem, man dar que se faça, de ter mi nar”.
Neste sentido, o Ministério da Educação en tende “que aquela fu nação (ordenar) é pre ci pu amente dos órgãos de educação, cabendo ao Sis tema Úni co de Sa ú de a con di ção de au xi li ar, de co adjuvante no processo de formação dos recursos hu ma nos, con di ção que se ex trai da aná li se gra ma ti cal
que fi ze mos do ver bo or de nar”.
O Conselho Na cional de Saúde, no entanto,
tem outro pon to de vis ta, in ter pre tan do que “fica estabelecido o caráter epidemiológico como fator de ter mi nan te na for ma ção de pro fis siona is de sa ú de e,
ba se a dos nes se as pec to, os cam pos e os pro ces sos
de atu a ção das di fe ren tes pro fis sões e dos pro fis si o-
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nais de sa ú de fi cam or de na dos pelo cli en te ma i or do
aparelho formador. Este, por sua vez, atua como
fornecedor de recursos humanos para o Siste ma
Único de Saúde. E é nes se con ce i to do bi nô mio cliente-consumidor que deve ser entendido o espírito
da lei. O cli en te é de ten tor do co nhe ci men to de suas
necessidades, neste caso consubstanciado em ra zões epi de mi o ló gi cas e de mer ca do de atu a ção profissional, que acabam por caracterizar a ne ces si dade so ci al de for ma ção dos pro fis si o na is da área”.
Esta posição é coerente com as disposições
da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080, de 19 de
se tem bro de 1990, ar ti gos 12 a 14) que cri am, jun to
ao Con se lho Na ci o nal de Sa ú de, co mis sões in ter setoriais de âmbito nacional – en tre elas uma de “re cur sos hu ma nos” – com “a fi na li da de de ar ti cu lar políticas e programas de interesse para a saúde, cuja
exe cu ção en vol va áre as não com pre en di das no âmbi to do Sis te ma Úni co de Sa ú de”.
Ambos os pa re ce res apre sen tam su ges tões de
aprimoramento do Projeto, cada um – é claro – no
sentido de seus respectivos pontos de vista e opi niões.
Da que le tem po para cá, fa tos no vos re co lo cam
a ques tão na or dem do dia: por um lado, agra vou-se
a si tu a ção de ina de qua ção da for ma ção de re cur sos
hu ma nos para a sa ú de, com a cri a ção de no vas esco las mé di cas e de odon to lo gia em re giões com pletora de profissionais no mercado e com a não im plan ta ção de ou tros cur sos, como de en fer ma gem –
uma gran de ca rên cia na ci o nal – ou mes mo de me dici na, em re giões ca ren tes da que les pro fis si o na is.
Tal situação é denunciada como “absurda”
pelo Conselho Fe deral de Medicina em editorial de
seu Jornal de abril de 1997, no qual alerta para os
reflexos danosos dessa política sobre a criação de
demandas artificiais de instalações e pro ce di mentos, com conseqüente elevação dos custos da as sistência médica, além do aviltamento do merca do
de trabalho dos médicos. É idêntica a posição do
Conselho Fe deral de Odontologia, em relação aos
reflexos situação para a assistência odontológica e
a prá ti ca da Odon to lo gia, em nos so País.
Por outro lado, tivemos promulgada a Nova Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996), que, em seu ar tigo 53, inciso I, atribui às universidades, “no exercício
de sua au to no mia”, o po der de “cri ar, or ga ni zar e ex tinguir, em sua sede, cursos e programas de educação
superior (...), obedecidas as normas gerais da
União”.
Como for ma de con tra por-se a essa au to no mia
as se gu ra da pela LDB e, de alguma forma, manter o
controle sobre os cursos su pe ri o res, o Mi nis té rio da
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Edu ca ção, en tre ou tras ações, ex pe diu o De cre to nº
2.207, de 15 de abril de 1997, logo depois sucedido
pelo De cre to nº 2.306, de 19 de agos to de 1997, tratan do de re gu la men tar al guns de seus ar ti gos.
Este último decreto dispõe que a criação de
cursos superiores de graduação, fora de sua sede,
por universidades integrantes do Sistema Federal
de Ensi no, de pen de de au to ri za ção pré via do Mi nistro da Educação, ouvido o Conselho Nacional de
Edu ca ção (art. 11).
Dispõe, ainda, que – “em qualquer caso” – a
criação de cursos de graduação em Medicina, em
Odontologia e em Psicologia, por universidades e
demais instituições de ensino superior, deverá ser
sub me ti da à pré via ava li a ção do Con se lho Na ci o nal
de Saúde (art. 16, caput e §§ 1º e 2º). No caso de
ma ni fes ta ção des fa vo rá vel des se Con se lho ou inobser vân cia dos pra zos, os pro ces sos de ve rão ser encaminhados ao Conselho Nacional de Educação,
ouvida a Secretaria de Educação Superior, “que
emi ti rá pa re cer con clu si vo” (art. 16, § 3º), de pen dendo esse, no entanto, de homologação pelo Ministro
da Educação “para que surta seus efeitos legais”
(art. 16, § 5º).
No caso de manifestação fa vo rá vel do Con selho Nacional de Saúde, será dispensada a análise
do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção art. 16, § 4º).
À criação e ao reconhecimento de cursos ju rídicos foi dada solução similar, de pen den do de “prévia manifestação do Conselho Federal da Ordem
dos Advo ga dos do Bra sil” (art. 17).
Os dispositivos em análise, do Decreto nº
2.306/97, constituem-se, assim, em parte das “nor mas gerais da União”, a que se refere a LDB, com
competência para regulamentar o poder de cria ção
de cur sos pe las uni ver si da des.
II – Aná li se
É nos sa opi nião que o fato de o pro du to do
processo formador – no caso os trabalhadores
de sa ú de – ter seu per fil e suas quan ti da des de finidas pe las ne ces si da des identificadas pelo sis te ma onde es ses tra ba lha do res irão atu ar não intefere na execução do proceso de formação e,
assim, não colide com as competências cons titucionalmente de fi ni das para o sis te ma edu ca cional.
A atuação dos órgãos do sistema formador
não é afe ta da pelo re fe ri do or de na men to da for mação pelo se tor sa ú de, uma vez que o de se nho dos
cur rí cu los, a me to do lo gia, os insumos, a condução
das experiências de ensino-aprendizagem e a avaliação da apren di za gem são – ine qui vo ca men te – com pe-
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tências do setor educacional, onde prevalece
sua au to no mia.
Essa autonomia, no entanto, não exclui a
relevância do atendimento de critérios de ava li ação da necessiade so cial dos novos cursos, a
cargo do Conselho Nacional de Saúde, feita em
co mis são per ma nen te in te rins ti tu ci o nal com posta pe los mi nis té ri os das áre as da sa ú de, da educação e do trabalho e por representantes da soci e da de ci vil, na for ma da lei.
Sem sombra de dúvida, trata-se aqui de
uma questão de caráter nitidamente interinstituci o nal, ca ben do im ple men tar as for mas de tor nar
seu equa ci o na men to viá vel e efi ci en te.
O planejamento estratégico e tá tico da for mação e atualização dos recursos hu manos na
área de saúde, elaborado de modo in te rins ti tu cional, vai permitir a integração efetiva de esforços para a formação de trabalhadores mais ade qua dos. Além dis so, vai cor ri gir ou mi ni mi zar os
pro ble mas – tão fre qüen tes hoje em dia – de produção de pessoal em quantidade diferente da
necessária ao mercado, em determinadas regiões; de desvio de função, em ra zão de carência ou de fi ciên cia de for ma ção em de ter mi na das
áreas; e de for ma ção de tra ba lha do res com perfis ina de qua dos à re a li da de epi de mi o ló gi ca e às
ne ces si da des dos ser vi ços.
A for ma de fi ni da em lei para ob ter essa desejada integração en tre os sistemas de saúde,
edu ca ção e tra ba lho – as co mis sões in te rins ti tucionais permanentes, compostas junto aos conselhos de saúde _, por re u ni rem re pre sen ta ções
das diferentes ins tituições interessadas no as sunto, deverão constituir-se em locais ade quados para isso.
Trata-se, sem dú vida, de dar balizamento
le gal ao de sa fio de se ob ter in te gra ção in te rins titu ci o nal na for mu la ção de po lí ti cos so ci a is, a come çar por dois se to res que, se es pe ra, atu em de
for ma co o pe ra ti va e har mô ni ca.
III – Voto
Em vista do exposto, so mos pela Apro vação do Pro je to de Lei do Se na do nº 137, de 1992,
com as se guin tes emen das:
EMENDA Nº 1– CE
De-se ao artigo 4º do Projeto de Lei do Se na do nº 137, de 1992, a se guin te re da ção:
“Art. 4º A ordenação da formação e
atualização dos recursos humanos na área de
saúde
se
fará
por
comissões
interinstitucionais criadas nos termos dos
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artigos 12 a 14 da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990.”
EMENDA Nº 2 – CE
Acrescente-se o seguinte art. 5º ao do Projeto de Lei do Senado nº 137, de 1992, re nu meran do-se os de ma is:
“Art. 5º Acrescente-se ao artigo 53
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 – lei de Diretrizes e Bases da Edu cação Nacional -, o seguinte parágrafo
2º:
“§ 2º Em qual quer caso, a cri a ção e
im plan ta ção de cur sos de Edu ca ção Fí sica, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia,
Fonoaudiologia,
Me dicina,
Nutrição,
Odontologia, Psicologia e Terapia Ocu pacional, por universidades e de mais
instituições de ensino su perior, deve rão
ser pre ce di das de au diên cia do Con se lho
Na ci o nal de Sa ú de.
Sala das Comissões, 24 de novenbro de
1998. – Na bor Jú ni or, Pre si den te Even tu al – Joel
de Holanda, Re la tor – Djalma Bessa – Jonas Pi nheiro – Jefferson Peres – Benedita da Silva –
Ro me ro Jucá – Le o mar Qu in ta ni lha – Le o nel Pa iva – Levy Dias – Pedro Piva – Hugo Napoleão –
Ney Su as su na – José Fo ga ça – Lú cio Alcân ta ra.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990
Dispõe so bre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento
dos serviços correspondentes, e dá ou tras pro vi dên ci as
..............................................................
Art. 12. Se rão cri a das Co mis sões Inter se toriais de âm bito nacional, su bordinadas ao Con selho Nacional de Sa úde, integradas pe los Mi nistérios e órgãos competentes e por entidades
re pre sen ta ti vas da so ci e da de ci vil.
Parágrafo único. As Comissões Inter se to ria is te rão a fi na li da de de ar ti cu lar po lí ti cas e programas de interesse para a saúde, cuja execu ção en vol va áre as não com pre en di das no âm bi to
do Sis te ma Úni co de Sa ú de – SUS.
Art. 13. A ar ti cu la ção das po lí ti cas e pro gramas, a cargo das Comissões Intersetoriais,
abran ge rá, em es pe ci al, as se guin tes ati vi da des:
I – alimentação e nutrição;
II – saneamento e meio ambiente;
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III
–
vigilância
sanitária
e
farmacoepidemiologia;
IV – re cur sos hu ma nos;
V – ciên cia e tec no lo gia; e
VI – sa ú de do tra ba lha dor.
Art. 14. Deverão ser criadas Comissões
Per ma nen tes de in te gra ção en tre os ser vi ços de
saúde e as instituições de ensino profissional e
superior.
Parágrafo único. Cada uma dessas Co missões terá por finalidade propor prioridades, mé todos e es tra té gi as para a for ma ção e edu ca ção
continuada dos recursos humanos do Siste ma
Único de Saúde – SUS, na esfera correspondente, as sim como em re la ção à pes qui sa e à co o pera ção téc ni ca en tre es sas ins ti tu i ções.
....................................................................................
LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996
Estabelece as diretrizes e ba ses da
edu ca ção na ci o nal
..............................................................
Art. 53. No exer cí cio de sua au to no mia, são
asseguradas às universidades, sem prejuízo de
ou tras, as se guin tes atri bu i ções:
I – cri ar, or ga ni zar e ex tin guir, em sua sede,
cursos e programas de educação su perior pre vistos nesta lei, obedecendo às normas gera is
da União e, quan do for o caso, do res pec ti vo siste ma de en si no;
....................................................................................
DECRETO Nº 2.207, DE 15 DE ABRIL DE 1997
Regulamenta, para o Sistema Fe deral de Ensino, as disposições contidas
nos ar ti gos 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, pa rágrafo único, 54 e 88 da Lei nº 9.394(1), de
20 de de zem bro de 1996, e dá ou tras providências.
..............................................................
DOCUMENTO
ANEXADO
PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO
REGIMENTO INTERNO.
REQUERIMENTO Nº 917, DE 1995
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos do art. 255, inciso II, le tra c, nº 12, do Re gi men to Inter no do Se na do Fe deral, que o PLS nº 137/92, que “Fixa normas de for mação de re cur sos hu ma nos na área de saúde, re gu la men tan do o in ci so III do art. 200 da Cons ti tu i ção
Federal”, além do despacho inicial, seja também
apre ci a do pela Co mis são de Edu ca ção.
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Sala das Sessões, 13 de junho de 1995 –

DECRETO Nº 2.306
DE 19 DE AGOSTO DE 1997
Regulamenta, para o Sistema Fe deral de Ensino, as disposições contidas
no artigo 10 da Medida Pro visória nº
1.477-391, de 8 de agosto de 1997, e nos
artigos 16, 19, 20, 45, 46 e § 1º, 52, pa rágrafo único, 54 e 88 da Lei nº 9.394², de
20 de de zem bro de 1996, e dá ou tras providências
..............................................................
Art. 11. A criação de cursos superiores de
graduação ou a incorporação de cursos já exis tentes e em funcionamento, fora de sede, ou
seja, em localidades dis tintas das definidas no
ato de seu credenciamento, por universidades
integrantes do Sistema Fe deral de Ensino, de pende de au torização prévia do Ministério da
Edu ca ção e Des por to, ou vi do o Con se lho Na ci onal de Eucação, nos termos de norma a ser ex pedida pelo Ministro de Estado, á qual incluirá a
comprovação da efetiva integração academica e
administrativa en tre a nova unidade e a sede da
universidade.
§ 1º Os cursos criados ou in cor po ra dos na
for ma des te ar ti go cons ti tu i rão novo “cam pus” e
integrarão a universidade, de vendo o conjun to
as sim for ma do ob ser var o dis pos to no ar ti go 52
da Lei nº 9.394, de 1996.
§ 2º A trans fe rên cia de ins ti tu i ção de en si no
superior de uma para outra man tenedora deve
ser convalidada pelo Ministério da Educação e
do Desporto, ouvido o Conselho Nacional de
Educação.
.........................................................................
Art. 16. Em qual quer caso, a cri a ção de cursos de gra du a ção em Me di ci na, em Odon to lo gia e
em Psi co lo gia, por uni ver si da des e de ma is ins ti tuições de ensino superior, de verá ser submetida à
pré via ava li a ção do Con se lho Na ci o nal de Sa ú de.
§ 1º Os pedidos de criação e implantação
dos cursos a que se re fe re o ca put deste artigo,
por ins ti tu i ções de en si no su pe ri or cre den ci a das como
uni ver si da de ou por aque las que de te nham a atri bu i ção
de au to no mia pre vis ta no § 1º do artigo 12 deste De -
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creto, se rão submetidos di retamente ao Conselho
Nacional de Saúde, que deverá manifestar-se, no
pra zo má xi mo de 120 dias.
§ 2º As instituições de ensino superior não
credenciadas como universidade ou que ainda não
detenham as atribuições de autonomia universitária
estendidas pelo Poder Público nos termos do § 2º
do artigo 54 da Lei nº 9.394, de 1996, e do § 1º do
artigo 12 deste Decreto deverão submeter os
pedidos de criação dos cursos, a que se refere o
caput deste artigo, ao Ministério da Educação e do
Desporto que os encaminhará ao Conselho
Nacional de Saúde, para análise prévia, observado
o prazo máximo de 120 dias para manifestação.
§ 3º Sempre que houver manifestação
desfavorável do Conselho Nacional de Saúde, ou
inobservância do prazo estabelecido no § 1º deste
artigo, os processos de criação e implantação dos
cursos de que trata este artigo, apresentados por
instituições credenciadas como universidade ou por
aqueles que detenham as atribuições de
auntonomia previstas no § 1º do artigo 12 deste
Decreto, deverão ser encaminhados ao Conselho
Nacional de Educação, ouvida a Secretaria de
Educação Superior do Ministério da educação e do
Desporto, que emitirá parecer conclusivo.
§ 4º Será dispensada a análise do Conselho
Nacional de Educação, no caso de manifestação
favorável do Conselho Nacional de Saúde, nos
pedidos formulados por instituições credenciadas
como universidade ou por aquelas que detenham
as atribuições de autonomia previstas no § 1º do
artigo 12 deste Decreto.
§ 5º O parecer do Conselho Nacional de
Educação de que trata o § 3º deste artigo depende
de homologação pelo Ministro de Estado da
Educação e do Desporto, para que surta seus
efeitos legais.
Art. 17. A criação e o reconhecimento de
cursos jurídicos em instituições de ensino superior,
inclusive universidades, dependerá de prévia
manifestação do Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil.
§ 1º As instituições credenciadas como
universidade e aquelas que detenham as
atribuições de autonomia previstas no § 1º do artigo
12 deste Decreto submeterão diretamente ao
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil os pedidos de criação e reconhecimento de
cursos jurídicos.
§ 2º No caso das demais instituições de ensino
superior, os pedidos de criação e reconhecimento
de cursos, a que se refere este artigo, deverão ser
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submetidos ao Ministério da Educação e do
Desporto que os encaminhará ao Conselho Federal
da Ordem dos Advogados do Brasil.
§ 3º O Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil, após o recebimento dos
pedidos de criação e reconhecimento de cursos
jurídicos de instituições de ensino superior,
manifestar-se-á, no prazo máximo de 120 dias,
sobre a viabilidade ou não do pleito.
§ 4º Será dispensada a análise do Conselho
Nacional de Edu ca ção no caso de ma ni fes ta ção favo rá vel do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo gados do Brasil nos pedidos de cri a ção de cur sos ju rídicos formalizados por instituições credenciadas
como uni ver si da de ou por aque las que de te nham as
atribuições de au to no mia pre vis tas no § 1º do ar ti go
12 des te De cre to.
§ 5º Sempre que houver manifestação des favo rá vel do Con se lho Fe de ral da Ordem dos Advo gados do Bra sil, ou inob ser vân cia do pra zo es ta be le cido no § 3º des te artigo, os pedidos de criação e a
implantação de cursos jurídicos apresentados por
instituições credenciadas como universidade ou por
aque las que de te nham as atri bu i ções de au to no mia
previstas no § 1º do artigo 12 deste Decreto, de verão ser sub me ti dos ao Con se lho Na ci o nal de Edu cação, ouvida a Secretaria de Educação Superior do
Ministério da Educação e do Desporto, que deve rá
emi tir pa re cer con clu si vo.
§ 6º O parecer do Con se lho Na ci o nal de Edu ca ção a que se re fe re o pa rá gra fo an te ri or de pen de
de ho mo lo ga ção do Mi nis tro de Edu ca ção e do Despor to para sua ple na efi cá cia.
§ 7º A homologação do parecer do Conselho
Na ci o nal de Edu ca ção, de que tra ta o § 5º des te arti go, pelo Mi nis tro de Esta do da Edu ca ção e do Desporto, fa vorável à criação de cursos jurídicos, dis pensa a edi ção de de cre to pre si den ci al au to ri za ti vo,
quando se tratar de pedido formulados por ins ti tu ições credenciadas como uni ver si da de ou por aque las que detenham as atri bu i ções de au to no mia previstas no § 1º do artigo 12 deste Decreto, ficando,
porém, os cur sos su je i tos a re co nhe ci men to a pos teriori nos ter mos da le gis la ção pró pria.
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O Expe di en te lido vai á pu bli ca ção.
So bre a mesa pro je tos que se rão li dos pelo Sr.
1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
São lidos os seguintes:
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PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 166, DE 1999
Altera a Lei nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997, que institui o Código
Brasileiro de Trânsito.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O in ci so V, do art. 143, da Lei nº 9.503,
de 23 de setembro de 1997, passa a vigorar com a
se guin te re da ção, acres cen tan do-se, ao mes mo ar tigo, o § 3º:
“Art. 143. ..............................................
V – Categoria E – condutor de com binação de ve í cu los em que a uni da de tra to ra
se enquadre nas categorias B, C ou D e
cuja unidade acoplada, reboque, se mi-reboque ou ar ti cu la da, te nha seis mil quilogramas ou mais de peso bruto total, ou
cuja lo ta ção ex ce da a oito lu ga res.
..............................................................
§ 3º Ficam os con du to res dos ve í cu los
defin idos na categoria motor-casa, nos ter mos do Anexo I, destinados a alojamento ou
fi na li da des aná lo gas, in de pen den te men te dos
li mi tes de peso e lo ta ção, en qua dra dos na cate go ria B pre vis ta no in ci so II des se ar ti go.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Este projeto de lei, que ora tenho a honra
de apre sen tar à con si de ra ção dos meus ilus tres
Pa res, é uma as pi ra ção da Asso ci a ção Bra si le i ra
de Cam pis mo – ABRACAMPING, dos fa bri can tes
de “trailers” e “mo tor-homes” e das indústrias
de equipamentos de campismo, contando, tam bém, com o apoio da Embra tur vez que se constitui em in centivo ao desenvolvimento do ecoturis mo in ter no.
Aliás, é relevante frisar que proposição
com o mesmo objetivo, de autoria do
ex-Deputado Vânio dos Santos, tramitou na Câ mara dos Deputados, sob o nº 4.240/98, tendo
sido arquivada, no final da le gislatura passada,
malgrado ter recebido pa recer favorável da Co missão de Viação e Transportes, nos termos do
Subs ti tu ti vo ofe re ci do pelo Re la tor.
A Lei nº 9.503, que institui o novo Código
de Trân si to Bra si le i ro, não obs tan te os ele va dos
benefícios ao disciplinamento do trânsito em
nosso País, provoca sérios en traves ao de senvol vi men to do tu ris mo ro do viá rio, ao cri ar li mi tações para os motoristas de motor-casas (mo tor-homes) e ve í cu los que tra ci o nam tra i lers.
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Os in ci sos IV e V, do art. 143, do CTB, ao disciplinar as categorias de habilitação, impõem que
o mo to ris ta, para con du zir, mo tor-homes e tra i lers,
deve ser habilitado na categoria D ou E, res pec tivamente.
De acordo com essas de terminações, para
dirigir motor-homes o motorista de verá ter a
mesma ha bilitação daqueles que dirigem pro fissionalmente ônibus em linhas urbanas ou in terestaduais.
Referidas restrições do novo instituto legal
de ter mi nam ver da de i ro com pro me ti men to à in dústria de motor-casas, inviabilizam, definitivamente,
a possibilidade de locação desses ve í cu los e, certa men te, le va rão ao fe cha men to de fá bri cas e lo cado ras de tra i lers.
Trata-se de contra-senso, pois motor-home
é veículo com finalidade turística, que transporta, ge ral men te, os mem bros de uma fa mí lia. Não
se caracteriza como transporte coletivo. Sendo
de di ca do ao la zer, seu mo to ris ta não está su je i to
às pressões e tensões de profissional obrigado
a cumprir jornada de trabalho e horários de terminados.
Nos Estados Unidos, tem sido o veículo
mais usado por pessoas idosas e apo sentados,
que dirigem carros de 11m até 15m de cum primen to, sem que exis ta qual quer exi gên cia de habi li ta ção es pe ci al para con du zi-los. A car te i ra de
“amador” é válida, tanto para dirigir motor-homes, como ve í cu los que tra ci o nam tra i lers.
É importante considerar que isso ocorre em um
país co nhe ci do pelo ri gor de sua le gis la ção e segu ran ça de trân si to.
A locação de trailers e motor-homes é um
dos negócios de grande sucesso na área de turis mo e im pul si o na a ven da des ses ve í cu los. Turistas americanos e eu ropeus, acostu ma dos
com esse estilo de viagem, têm forte interesse
em alugá-los para vi a jar pelo Bra sil, mas não os
encontram disponíveis, em fun ção das res trições impostas a essa atividade pelo novo Có digo de Trân si to.
Quanto aos trailers, a situação nos parece
ainda mais absurda. O anterior Código Nacional
de Trânsito não previa qualquer exigência di feren ci a da para mo to ris tas de ve í cu los que os tracionassem.
Embora o peso de um trailer de turismo não
seja su pe ri or a 3.000kg, a nova lei exi ge que o respectivo motorista tenha a mesma habilitação de
um profissional que dirige carretas de 40 to ne ladas, ou mais.
Verifica-se, no inciso V, do art. 143, flagrante
contradição. Tal dispositivo permite, ex pres sa mente, que re bo ques com até 6.000kg de peso bru to total sejam tracionados por veículos dirigidos por
motoristas habilitados em outras categorias, entre
as qua is a B “ve í cu los de uti li za ção tu rís ti ca”, e que
têm peso in fe ri or.
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Inviabiliza-se, com isso, a fabricação, a co mercialização e a locação de trailers no Brasil,
além de li mi tar seu uso para mais de 10.000 propri e tá ri os de tra i lers, ago ra obri ga dos a se transformar em motoristas profissionais, se de se jarem con ti nu ar a fa zer tu ris mo com suas fa mí li as
pelo país. Des de a pro mul ga ção do Có di go Brasileiro de Trânsito, esses pro pri e tá ri os es tão impe di dos de tra fe gar.
Viajando pela Europa, Estados Unidos e
Canadá, pode-se constatar que trailers e mo tor-homes são pre sen ças mar can tes e sig ni fi ca ti vas
no tu ris mo ro do viá rio, não ha ven do qual quer ne cessi da de de ha bi li ta ção di fe ren ci a da para con du zi-los.
O pro je to dá nova re da ção ao in ci so V, do art.
143, retirando-se do texto que define a categoria E
para a habilitação de mo to ris tas, os ve í cu los en quadrados como trailers. De outro lado, busca-se exe cu tar das mes mas exi gên ci as pre vis tas para os ve ículos de grande por te, aqueles definidos como mo tor-casa, na ca te go ria D, con for me es ta be le ce a Lei
nº 9.503, mas, sim, na ca te go ria B.
Na certeza de que a proposição constitui-se
em importante in centivo ao desenvolvimento do tu ris mo in ter no, sem pro vo car qual quer di fi cul da de ao
cumprimento dos relevantes e me ritórios objetivos
do novo Código de Trânsito Brasileiro, ex presso a
convicção de que merecerá acolhida por parte dos
meus no bres co le gas.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Sena dor Ro me ro Jucá, (PSDB – RR.)
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.503, DE 23 DE SETEMBRO DE 1997
Institui o Có digo de Trânsito Bra sileiro
..............................................................
Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se
nas ca te go ri as A a E, obe de ci da a se guin te gra dação:
I – Ca te go ria A – con du tor de ve í cu lo mo torizado de duas a três rodas, com ou sem carro
lateral;
II – Ca te go ria B – con du tor de ve í cu lo mo torizado, não abrangido pela categoria A, cujo
peso bru to to tal não ex ce da a três mil e qui nhentos qui lo gra mas e cuja lo ta ção não ex ce da a oito
lu ga res, ex clu í do o do mo to ris ta;
III – Categoria C – condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de carga, cujo
peso bruto total exceda a três mil e quinhentos
quilogramas;
IV – Categoria D – condutor de veículo
motorizado
utilizado
no
transporte
de
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passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares,
excluído o do motorista;
V – Categoria E – condutor de combinação
de veículos em que a unidade tratora se en quadre nas Ca te go ri as B, C ou D e cuja uni da de acoplada, reboque, semi-reboque ou articulada, te nha seis mil qui lo gra mas ou mais de peso bru to
total, ou cuja lotação exceda a oito lugares, ou,
ain da, seja en qua dra do na ca te go ria “tra i ler”.
§ 1º Para habilitar-se na Ca te go ria C, o condutor deverá estar habilitado no mí nimo há 1
(um) ano na Categoria B e não ter cometido ne nhuma infração grave ou gravíssima, ou re in cidente em infrações mé dias, durante os últi mos
doze me ses.
§ 2º – Aplica-se o disposto no inciso V ao
condutor da combinação de veículos com mais
de uma unidade tracionada, independentement
da ca pa ci da de de tra ção ou de peso bru to to tal.
....................................................................................
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Ci da da nia – de ci são ter mi na ti va.)
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 167, DE 1999
Dispõe so bre alterações de alíquo tas do im pos to de im por ta ção.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º A alteração de alíquotas do imposto de
importação, para mais ou para menos, pelo Poder
Executivo, sem prejuízo de sua vigência, será sub me ti da ao Se na do Fe de ral, que a apro va rá ou re je itará, dentro de sessenta dias de sua publicação,
sendo considerada aprovada se não houver de li bera ção nes se pra zo.
Parágrafo único. A regra deste artigo não se
apli ca às al te ra ções de alí quo tas de cor ren tes de acordos de in te gra ção eco nô mi ca com ou tros pa í ses.
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Justificação
Em 25 de se tem bro de 1991, o Con gres so Nacional aprovou, através do Decreto Legislativo nº
197, o Tratado para a Constituição de um Merca do
Comum entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o
Uruguai, firmado em Assunção, em 26 de mar ço de
1991. Este mercado comum implica, segundo dis põe o art. 1º, o es ta be le ci men to de uma ta ri fa ex terna comum – TEC e a adoção de uma política co mercial comum em relação a terceiros Estados ou
agru pa men tos de Esta dos.
Conforme previsto, em 1º de janeiro de 1995,
após o período de transição de quatro anos, entrou
em vigor, simultaneamente, nos qua tro países, a
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TEC. Esta, por definição, estabelece alíquotas do
im pos to de im por ta ção idên ti cas para os qua tro pa íses relativamente aos produtos constantes da No men cla tu ra Co mum do Mer co sul. Os ní ve is ta ri fá ri os
foram fixados em patamares relativamente baixos,
para aten der à po lí ti ca de aber tu ra co mer ci al e promover a ma ior competitividade das economias.
Cada país pôde estabelecer a sua lista de ex ceções, cu jos pro du tos de vem con ver gir, de for ma ascendente ou descendente, para o nível comum até,
no mais tar dar, 1º de ja ne i ro de 2006.
O Bra sil, con tu do, tem-se ca rac te ri za do por ser
um parceiro instável no que respeita a esta regra
básica da união aduaneira, pois a todo momento
promove alterações na sua lista de exceções, o
mais das vezes para aumentar as alíquotas, sob o
pretexto de prevenir crise no balanço de pa ga mentos ou salvaguardar setores contra a concorrência
des le al de pro du tos es tran ge i ros. Tal se deu, su cessivamente, em favor dos setores automobilístico,
têxtil e de brinquedos, além de outros produtos iso la dos. Mu i tas ve zes, o novo pa ta mar fi xa do é ab surdamente elevado, da ordem de 70%, ressuscitando
o pro te ci o nis mo vi gen te nas dé ca das an te ri o res, em
que prevalecia o arcaico mo delo de substituição de
importação. O mais grave, contudo, é que tais au men tos de im pos tos fa vo re cem, jus ta men te, a se tores privilegiados, com forte capacidade de lobby,
que sempre se pautaram por pre ços abu sivos, em
detrimento dos consumidores, dos demais setores
da eco no mia e dos seg men tos im por ta do res.
É verdade que o Poder Executivo dispõe de
com pe tên cia cons ti tu ci o nal e le gal para ele var o imposto de importação, nos termos da Constituição
(art. 153, § 1º), da Lei nº 8.085, de 23 de ou tu bro de
1990, combinada com a Lei nº 3.244, de 14 de
agos to de 1957 (arts. 2º e 3º), al te ra da pe los De cretos-Leis nº 63 de 21 de no vem bro de 1966 (art.
5º), nº 2.162, de 19 de se tem bro de 1984 (art. 1º)
e nº 2.434, de 19 de maio de 1988 (art. 9º). Entre tan to a fa i xa de au men to per mi ti da – ses sen ta pontos percentuais –, a freqüência e a desenvoltura
com que as au to ri da des do Exe cu ti vo mul ti pli cam as
alíquotas são claramente inadequadas para a fase
de aber tu ra eco nô mi ca e po lí ti ca que vive o País. A
elevação freqüente e desproporcional das tarifas
adu a ne i ras têm pro vo ca do re a ções dos nos sos principais parceiros, junto à Organização Mundial do
Comércio.
Inver sa men te, o Po der Exe cu ti vo tem, com freqüên cia, re du zi do e até ze ra do as ta ri fas adu a ne i ras
in ci den tes so bre pro du tos es tran ge i ros, agrí co las ou
industrializados, como parte da política de comba te
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à inflação, a fim de refrear aumentos abu sivos de
pre ços. No en tan to, mu i tas ve zes, tais re du ções implicam um escancaramento de portas, que atinge
mor tal men te em pre sas in dus tri a is e pro du to res agrícolas, com graves conseqüências para as regiões
afetadas ou mesmo para toda a economia do País.
Não parece conveniente que providência de tal
magnitude continue a ser tomada unilateralmente
pelo Exe cu ti vo sem par ti ci pa ção do Con gres so.
Por estas razões, estamos pro pondo Projeto
de Lei, que sub me te ao cri vo do Se na do as al te ra ções
de alí quo tas do im pos to de im por ta ção, sal vo as decor ren tes de acor dos in ter na ci o na is, como o Mer cosul. A nos sa pro po si ção é per fe i ta men te com pa tí vel
com a prer ro ga ti va cons ti tu ci o nal de fe ri da ao Exe cutivo (153, § 1º) de alterar as alíquotas do impos to
aduaneiro. Com efeito, tal faculdade deve ser exer cida, dentro das “condições dos limites es ta be le cidos em lei”. Uma das condições que, a nosso ver,
se im põe, é a au diên cia do Se na do, que não par ti cipa ria da de ci são, mas que po de ria in fir má-la pos te rior men te, den tro de ses sen ta dias, se a jul gar ina dequada para o País. Com a apro va ção des te pro je to,
estaria o Poder Legislativo brasileiro recuperando,
na era democrática, uma de suas prerrogativas – o
controle da cri a ção e do au men to dos tri bu tos – que
está na ori gem mes ma da ins ti tu i ção le gis la ti va.
Aguar da mos, con fi an te, o apo io de nos sos
Pa res.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Sena dor Jef fer son Pé res.
LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO LEGISLATIVO Nº 197, DE 1991
Aprova o texto do Tratado para a
Cons ti tu i ção de um Mer ca do Co mum en tre
a República Federativa do Brasil, a Re públi ca Argen ti na, a Re pú bli ca do Pa ra guai e
a República Oriental do Uruguai, firmado
em Assun ção, em 26 de mar ço de 1991.
..............................................................
Tí tu lo VI – Da Tri bu ta ção e do Orça men to
Ca pí tu lo I – Do Sis te ma Tri bu tá rio Na ci o nal
Se ção III – Dos Impos tos da União
(Art. 153)
Art.153. Compete à União instituir impostos
sobre:
I – im por ta ção de pro du tos es tran ge i ros;
II – ex por ta ção, para o ex te ri or, de pro du tos
na ci o na is ou na ci o na li za dos;
III – renda e proventos de qualquer
natureza;
IV – produtos industrializados;

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

V – operações de crédito, câmbio e seguro,
ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI – pro pri e da de ter ri to ri al ru ral;
VII – grandes fortunas, nos termos de lei
complementar.
§ 1º É fa cul ta do ao Po der Exe cu ti vo, aten didas as condições e os limites estabelecidos em
lei, alterar as alíquotas dos impostos enu me rados nos in ci sos I, II, IV e V.
§ 2º O im pos to pre vis to no in ci so III:
I – será informado pe los critérios da ge nera li da de, da uni ver sa li da de e da pro gres si vi da de,
na for ma da lei;
II – não incidirá, nos termos e limites fi xados em lei, sobre rendimentos provenientes de
aposentadoria e pensão, pagos pela previdência
so ci al da União, dos Esta dos, do Dis tri to Fe de ral
e dos Municípios a pes soa com ida de su pe ri or a
sessenta e cinco anos, cuja renda total seja
constituída, exclusivamente, de rendimentos do
trabalho.
§ 3º O im pos to pre vis to no in ci so IV:
I – será seletivo, em função da es sen ci a lida de do pro du to;
II – será não cumulativo, com pensando-se
o que for de vi do em cada ope ra ção com o montan te co bra do nas an te ri o res;
III – não in ci di rá so bre pro du tos in dus tri a liza dos des ti na dos ao ex te ri or.
§ 4º O imposto previsto no inciso VI terá
suas alí quo tas fi xa das de for ma a de ses ti mu lar a
ma nu ten ção de pro pri e da des im pro du ti vas e não
incidirá so bre pequenas glebas ru ra is, de fi ni das
em lei, quando as explore, só ou com sua fa mília, o pro pri e tá rio que não pos sua ou tro imó vel.
§ 5º O ouro, quando definido em lei como
ativo financeiro ou instrumento cambial, su je ita-se ex clu si va men te à in ci dên cia do im pos to de
que tra ta o in ci so V do ca put des te ar ti go, de vi do
na operação de origem; a alíquota mínima será de
um por cento, assegurada a transferência do mon tan te da ar re ca da ção nos se guin tes ter mos:
I – trin ta por cen to para o Esta do, o Dis tri to Fede ral ou o Ter ri tó rio, con for me a ori gem;
II – se ten ta por cen to para o Mu ni cí pio de ori gem.
....................................................................................
LEI Nº 8.085, DE 23 DE OUTUBRO DE 1990
Dis põe so bre o Impos to de Importa ção.
....................................................................................
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LEI Nº 3.244, DE 14 DE AGOSTO DE 1957
Dispõe sobre a Reforma da Tarifa das
Alfândegas, e dá outras providêncicas.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Alíquota
Art. 2º O imposto de importação será cobrado
na for ma es ta be le ci da por esta lei e pela Ta ri fa que
a acompanha, por meio de alí quo ta ad-valorem,
que poderá ser com bi na da com sua equi va len te específica, aplicando-se, para o cálculo do imposto, a
alí quo ta de que re sul tar tri bu ta ção mais ele va da.
Parágrafo único. A alíquota específica será re ajus ta da, se mes tral men te, a fim de con ser var sua equiva lên cia com a alí quo ta ad-valorem cor res pon den te.
Art. 3º Poderá ser alterada den tro dos limites
má xi mo e mí ni mo do res pec ti vo ca pí tu lo, a alí quo ta
re la ti va a pro du to:
a) cujo ní vel ta ri fá rio ve nha a se re ve lar in su fici en te ou ex ces si vo ao ade qua do cum pri men tos dos
ob je ti vos da Ta ri fa;
b) cja produção in ter na for de in te res se fun damen tal es ti mu lar;
c) que haja ob ti do re gis tro de si mi lar;
d) de país que di fi cul tar a ex por ta ção bra si le i ra
para seu mercado, ouvido previamente o Ministério
das Re la ções Exte ri o res;
e) de país que des va lo ri zar sua mo e da ou conceder subsídio à exportação, de for ma a frus trar os
ob je ti vos da Ta ri fa.
§ 1º Nas hipóteses dos itens a, b e c a al te ração da alíquota, em cada caso, não poderá ul trapas sar, para mais ou para me nos, a 30% (trin ta por
cen to) ad-valorem.
§ 2º Na ocor rên cia de dumping, a alí quo ta pode rá ser ele va da até o li mi te ca paz de ne u tra li zá-lo.
....................................................................................
DECRETO Nº 2.162
DE 19 DE SETEMBRO DE 1984
Altera o limite máximo para ele vação das alíquotas da Ta ri fa Adu a ne i ra no
Brasil.
O Presidente da República, no uso da atri bu ição que lhe confere o ar ti go 55, in ci so II, da Cons titu i ção, de cre ta:
Art. 1º Fica alterado para 60% (sessenta por
cen to) ad valorem o limite para mais estabelecido
pelo § 1º do ar ti go 3º da Lei nº 3.244, de 14 de agos-
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to de 1957, dispensada a observância do limite má ximo do res pec ti vo ca pí tu lo a que se re fe re o ca put
do mes mo ar ti go.
....................................................................................

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 28, DE 1999

DECRETO-LEI Nº 63
DE 21 DE NOVEMBRO DE 1966

O Senado Federal resolve:
Art. 1º É criada, no Senado Federal, a
Comissão de Direitos Humanos e Questões de
Gênero (CDG), de caráter permanente.
Art. 2º Os arts. 72, 77 e 107 do Regimento
Interno do Senado Federal passam a vigorar com as
seguintes alterações:
“Art. 72. ................................................

Altera a tarifa das Alfândegas que
acom pa nha a Lei nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, e dá ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
Art. 5º Po de rá ser re du zi da de até 100% (cem
por cen to) ad va lo rem a alí quo ta que ve nha a re velar-se ex ces si va ao ade qua do cum pri men to dos obje ti vos da Ta ri fa Adu a ne i ra.
....................................................................................
DECRETO-LEI Nº 2.434
DE 19 DE MAIO DE 1988
Dispõe sobre a isenção ou redução
de im pos tos na im por ta ção de bens e dá
ou tras pro vi dên ci as.
....................................................................................
Art. 9º O art. 2º e a alí nea a do art. 22 da Lei
nº 3.244, de 14 de agosto de 1957, passam a ter a
se guin te re da ção:
“Art. 2º O Imposto de Importação será
co bra do na for ma es ta be le ci da por esta lei e
pela Ta ri fa Adu a ne i ra do Bra sil, por meio de
alí quo ta ad valorem ou específica, ou pela
con ju ga ção de am bas.
Parágrafo único. A alí quita específica
po de rá ser de ter mi na da em mo e da na ci o nal
ou estrangeira, podendo ser alterada de
acor do com o dis pos to no art. 3º, mo di fi ca do
pelo art. 5º do Decreto-Lei nº 63, de 21 de
novembro de 1966, e pelo art. 1º do De creto-Lei nº 2.162, de 19 de se tem bro de 1984.
“Art. 22. ................................................
a) de ter mi nar a alí quo ta es pe cí fi ca, na
for ma do art. 2º;"
..............................................................
(À Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos
– de ci são ter mi na ti va.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Os pro je tos li dos se rão pu bli ca dos e re me tidos às Co mis sões com pe ten tes.
Sobre a mesa, projeto de Resolução que será
lido pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador
Nabor Júnior.
É lido o seguinte:

Cria a Comissão de Direitos
Humanos e Questões de Gênero e dá
outras providências.

..............................................................
V – Comissão de Fiscalização e
Controle – CFC
VI – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional
VII – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura
VIII – Comissão de Direitos Humanos
e Questões de Gênero – CDG".
“Art. 77. ................................................
..............................................................
I
–
Comissão
de
Assuntos
Econômicos, 25;
II – Comissão de Assuntos Sociais, 23;
III – Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, 23;
IV – Comissão de Educação, 24;
V – Comissão de Fiscalização e
Controle, 15;
VI – Comissão de Relações Exteriores
e Defesa Nacional, 17;
VII – Comissão de Serviços de
Infra-Estrutura, 20;
VIII – Comissão de Direitos Humanos
e Questões de Gênero, 18;
“Art. 107. ..............................................
..............................................................
I – .........................................................
g) Comissão de Direitos Humanos e
Questões de Gênero: às quintas-feiras, dez
horas."
Art. 3º O Regimento Interno do Senado
Federal passa a vigorar acrescido do seguinte
artigo:
Art. 104-A. À Comissão de Direitos
Humanos e Questões de Gênero compete
opinar sobre matérias concernentes aos
seguintes assuntos:
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I – garantia e promoção dos direitos
humanos;
II – direitos da mulher;
III – proteção à família
IV – normas gerais de pro te ção e in tegração social das pessoas portadoras de
deficiências e de proteção à in fância, à ju ven tu de e aos ido sos;
V – fiscalização, acompanhamento,
avaliação e controle das políticas go ver namen ta is re la ti vas aos di re i tos hu ma nos, aos
direitos da mulher, à proteção e integração
das pessoas portadoras de deficiência e à
pro te ção à in fân cia, à ju ven tu de e aos ido sos;
VI – ou tros as sun tos cor re la tos."
Art. 4º Fica excluída do art. 100, I, do Re gimen to Inter no do Se na do Fe de ral, a ex pres são “normas ge ra is de pro te ção e in te gra ção so ci al das pessoas portadoras de deficiência e proteção á in fância, à ju ven tu de e aos ido sos.”
Art. 5º Apli cam-se á Co mis são de Di re i tos Humanos e Qu estões de Gênero as normas do Re gimento Interno do Senado Fe deral que não con fli tarem com a pre sen te Re so lu ção.
Art. 6º Esta Resolução entra em vi gor na data
de sua pu bli ca ção.
Justificação
O Projeto de Resolução que ora sub me temos à apreciação do Senado Federal propõe a
cri a ção da Co mis são de Di re i tos Hu ma nos e Questões de Gênero. Destinar-se-á tal Comissão,
de caráter permanente, a tratar das matérias re la ti vas aos di re i tos hu ma nos, à mu lher, à fa mí lia,
à pessoa portadora de deficiência, à infância, à
ju ven tu de e ao ido so.
No Brasil, a emergência de questões con cernentes aos assuntos referidos assumiu tal
magnitude e tal relevância, que se impõe ao Se nado da República estruturar-se para ofere cer
resposta adequada às demandas formuladas
pela so ci e da de.
A esse res pe i to, ob ser ve-se o fato de nos so
País não ter acom pa nha do a evo lu ção ve ri fi ca da
em ou tras na ções com res pe i to à aqui si ção pa ula ti na de di re i tos por suas so ci e da des. Assim, na
maior parte dos países desenvolvidos, à con quista dos di re i tos ci vis, po lí ti cos e cul tu ra is seguiu-se a dos direitos sociais e econômicos e,
pos te ri or men te, a dos di re i tos co le ti vos. No Brasil, entretanto, a demanda por toda essa gama
de direitos dá-se de maneira concomitante, em
razão dos parcos avanços conseguidos por nós
em cada uma das mencionadas esferas do pro gres so so ci al.
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Com base nesse en tendimento, sem dú vida, o Po der Exe cu ti vo ela bo rou o “Pro gra ma Naci o nal de Di re i tos Hu ma nos”, de ba ti do com vá rios setores da so ciedade civil na “I Conferência
Nacional de Direitos Humanos”, promovida pela
Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos
Deputados, em 1996. As ações propostas no
men ci o na do Pro gra ma são em nú me ro tão ele vado que sua simples enumeração de monstra o
quanto se precisa realizar em termos de direitos
hu ma nos no Bra sil.
O Senado Federal não se pode furtar à parti ci pa ção na ver da de i ra cru za da que se for ma no
País, com vis tas à ins tru tu ra ção do pri me i ro dos
direitos hu manos em todas as dimensões da
vida so ci al.
No que se refere especificamente à pro blemá ti ca de gê e ne ro, a só li da or ga ni za ção gran je ada pe las mu lhe res bra si le i ras e sua com pe tên cia
para mapear a ampla teia de discriminação de
que são ob je to co lo ca ram, na ordem do dia, um
complexo de de mandas que fez aumentar, enorme e crescentemente, o volume de proposições
em tramitação no Congresso Nacional so bre o
assunto.
Ade ma is, a mo bi li za ção com vis tas à im plementação, entre nós, das deliberações da IV
Conferência Mundial Sobre a Mulher, realizada
em Pequim, em 1995, certamente fará surgir um
conjunto de proposta que exigirá adequada or ganização das duas Ca sas do Con gres so Na ci onal. Nesse contexto, a “Comissão Especial Des tinada ao Estudo das Medidas Le gislativas Que
Visem Imple men tar, no Bra sil, as De ci sões da IV
Con fe rên cia Mun di al da Mu lher”, cu jos tra ba lhos
de sen vol ve ram-se na Câ ma ra dos De pu ta dos em
1997, propôs, em suas Recomendações, a ins titu i ção, na que la Casa, de co mis são ou sub co missão permanente com a competência de cuidar
das ques tões de gê ne ro.
De ou tra par te, com a cri a ção da Co mis são ora
proposta, parece-nos aconselhável passar da Co missão de Assun tos So ci a is para a ór bi ta de suas com petências as ma té ri as con cer nen tes à pessoa portadora
de deficiência, à criança, ao adolescente e ao idoso.
Na nova Co mis são, tais as sun tos, jun ta men te com os
afe tos à te má ti ca da ju ven tu de, fa rão pate de con jun to
consubstanciado na ru bri ca “Fa mí lia”, for ma sis tê mi ca
mais ade qua da de tra tar des sas ma té ri as.
Consulta ao banco de dados referente às ma térias em tramitação no Senado Federal mostra o
elevado número de proposições a respeito dos te mas objeto da competência da Comissão que ora
propomos. É preciso, pois, que esta Casa, an te cipando-se aos acontecimentos, estruture-se para res -

540

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ponder ao volume de propostas ora existente e ao
crescimento que se anuncia. Sem dúvida, não será
possível oferecer resposta adequada às demandas da
so ci e da de nas áre as re fe ri das, sem que se ca u sem sérios transtornos ao funcionamento das atuais co missões, par ti cu lar men te à Co mis são de Assun tos So ci a is.
Em face das razões acima, urge criar a Comissão de Direitos Humanos e Questões de Gê nero, ra zão por que sub me te mos a pre sen te pro po si ção
ao exame dos legisladores que compõem o Senado
Federal. Estamos certas de que, com o apoio de tão
ilustres pares, este pro je to de re so lu ção lo gra rá transfor mar-se em nor ma le gal do Se na do da Re pú bli ca.
Sala das Sessões, 23 de março de 1999. –
Se na do ra Emi lia Fer nan des,(PDT-RS).
LEGISLAÇÃO CITADA
REGIMENTO INTERNO DO SENADO FEDERAL
....................................................................................
Art. 72. As comissões per manentes, além da
Co mis são Di re to ra, são as se guin tes:
I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos – CAE;
II – Co mis são de Assun tos So ci a is – CAS;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci dada nia – CCJ;
IV – Co mis são de Edu ca ção – CE;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle –
CFC; (*)
V – Comissão de Relações Exteriores e De fesa Na ci o nal – CRE;
VI – Comissão de Serviços de Infra-Estrutura –
CI.
....................................................................................
CAPÍTULO II
Da Com po si ção
Art. 77. A Comissão Diretora é constituída
dos titulares da Mesa, tendo as demais co missões permanentes o seguinte número de mem bros:
I – Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos, 27;
II – Co mis são de Assun tos So ci a is, 29;
III – Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Cida da nia, 23;
IV – Co mis são de Edu ca ção, 27;
IV-A – Comissão de Fiscalização e Controle, 17; (*)
V – Co mis são de Re la ções Exte ri o res e Defe sa Na ci o nal, 19;
VI – Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura,
23.
§ 1º O membro da Comissão Diretora não
poderá fazer parte de outra comissão
permanente.
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§ 2º Cada Se na dor so men te po de rá in te grar
duas comissões como titular e duas como su plente.
....................................................................................
Art. 107. As reuniões das comissões per ma nen tes re a li zar-se-ão:
I – se ordinárias, semanalmente, durante a
sessão legislativa or dinária, nos seguintes dias
e ho rá ri os: (*)
a) Comissão de Assuntos Econômicos: às ter ças-feiras, dez ho ras;
b) Co mis são de Ser vi ços de Infra-Estrutura: às
ter ças-feiras, qua tor ze ho ras;
c) Comissão de Constituição, Justiça e Ci dada nia: às quar tas-feiras, dez ho ras;
d) Comissão de Assuntos Sociais: às quar tas-feiras, qua tor ze ho ras;
e) Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Na ci o nal: às quin tas-feiras, dez ho ras;
f) Comissão de Educação: às quintas-feiras,
qua tor ze ho ras.
II – se extraordinárias, me diante convocação
es pe ci al para dia, ho rá rio e fim in di ca dos, ob ser vando-se, no que for aplicável, o disposto neste Re gimento sobre a convocação de sessões ex tra or di nári as do Se na do;
III – as comissões parlamentares de inquérito
reunir-se-ão em horário di verso do estabelecido
para o fun ci o na men to das Co mis sões Per ma nen tes.
Pa rá gra fo úni co. Em qualquer hi pótese, a re união de comissão permanente ou temporária não po de rá co in ci dir com o tem po re ser va do à Ordem do Dia
das ses sões de li be ra ti vas or di ná ri as do se na do.(*)
....................................................................................
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – O projeto lido será publicado e, em se guida, ficará so bre a mesa durante cinco dias úteis a
fim de receber emendas, na forma do Regimento
Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Encer rou-se on tem o pra zo para apre sen tação de emendas ao Projeto de Re so lu ção nº 17, de
1999, de autoria do Senador Amir Lando, que cria
no Se nado Federal a Comissão de Agricultura,
Abas te ci men to e Po lí ti ca Fun diá ria.
Ao Pro je to não fo ram ofe re ci das emen das.
A ma téria vai às Comissões de Cons ti tu ição, Jus ti ça e Ci da da nia, e Di re to ra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A Presi dên cia co mu ni ca ao Plenário a re publicação dos Projetos de Decreto Legislativo nºs 18,
19 e 20, de 1999, para adequação ao dis pos to no art.
3º da Lei nº 9.709, de 1998, que regulamenta norma
cons ti tu ci o nal re fe ren te a ple bis ci to, re fe ren do e ini ci ati va po pu lar.
São os seguintes os projetos que se
republicam:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 18, DE 1999
Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Araguaia.
O Con gres so Na ci o nal, no uso da com pe tên cia
que lhe con fe re o art. 49, XV, e em obe diên cia ao art.
18, § 3º, am bos da Cons ti tu i ção Fe de ral, de cre ta:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do Mato
Grosso realizará, na data das eleições mu nicipais
do ano 2000, ple bis ci to nos Mu ni cí pi os de Ari pu a nã,
Cotriguaçu, Nova Bandeirante, Juruena, Castanheira,
Juína, Apiacás, Nova Monte Verde, Juará, Catuaí,
Bras nor te, Pa ra na i tá, Alta Flo res ta, Novo Mun do, Carlinda, Nova Guarita, Nova Canaã do Norte, Tabaporá,
Nova Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Nova
Ma rin gá, Ta pu rah, Gu a ran tã do Nor te, Ma tu pá, Pe i xoto de Azevedo, Terra Nova do Norte, Itaúba, Sorriso,
Sinop, Vera, Santa Car mem, Fe liz Na tal, Nova Ubi ratan, União do Sul, Cláudia, Marcelândia, Colider, Pa ra na tin ga, Ga ú cha do Nor te, Ca na ra na, Qu e rên cia, Ribe i rão Cas ca lhe i ra, Co ca li nho, Alto Boa Vis ta, São Felix do Araguaia, Cana Brava do Norte, Luciara, Porto
Ale gre do Nor te, Lu ci a ra, Con fre sa, Vila Rica, San ta
Terezinha e São José do Xingu sobre a criação do
Estado do Araguaia, pelos desmembramentos des ses Mu ni cí pi os do Esta do do Mato Gros so.
Art. 2º O Tri bu nal Su pe ri or Ele i to ral ex pe di rá instru ções ao Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Mato Gros so
para a or ga ni za ção, re a li za ção, apu ra ção, fis ca li za ção
e pro cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
Justificação
O Estado do Mato Grosso tem uma área de
906.806km2, mais de quatro vezes maior que a
área do Esta do de São Pa u lo e é pra ti ca men te do
mes mo ta ma nho que Rio de Ja ne i ro, São Pa u lo,
Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e
Espírito Santo juntos. Por sua dimensão, não
consegue se be ne fi ci ar de uma ação de go ver no
ca paz de in du zir um de sen vol vi men to har mô ni co
do Esta do.
A di vi são do an ti go Esta do do Mato Gros so
criando o Mato Grosso do Sul, pro por ci o nou um
grande de senvolvimento no novo Estado, de ixan do o atu al Esta do do Mato Gros so ain da mu ito ex ten so.
A região norte do Estado do Mato Grosso
se res sen te, hoje, de uma ma i or pre sen ça es ta tal
que pos si bi li te, a par da ob ten ção da con tra par tida mí ni ma do Po der Pú bli co ao de sen vol vi men to
daquela área, também a construção de uma es trutura de serviços pú blicos e de instituições
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que per mi tam àque les bra si le i ros a re a li za ção de
seus ideais de progresso, de senvolvimento e
bem-estar so ci al.
A cri ação de um novo Estado é reclamo
justo e desaguadouro natural dessas ex pec ta tivas, apontada por uma população cons titucionalmente apta a decidir so bre o seu destino e a
me lho ria das con di ções ge ra is de vida.
Pro ces so pre vis to em nos sa Lei Fun da mental com por ta duas fa ses, sen do a pri me i ra de las
a oitiva popular direta, através de consulta ple biscitária.
Por es tar a com pe tên cia para a pro vo ca ção desse pro ces so sob com pe tên cia ex clu si va do Con gres so
Nacional, e para conferir um mínimo de cidadania e
dignidade àquelas populações, encaminhamos o pre sen te pro je to, na ex pec ta ti va de sua apro va ção.
Sala das Sessões, 2 de março de 1999. –
Senador – Mozarildo Cavalcanti – Bello Parga –
Edu ar do Si que i ra Cam pos – Djal ma Bes sa – Luís
Otá vio – Mo re i ra Men des – Amir Lan do – Mar lu ce
Pinto – He loísa Helena – Nabor Jú nior – João
Alber to Sou za – Jo nas Pi nhe i ro – Se bas tião Rocha – Leomar Quintanilha – Ramez Te bet – Luíz
Este vão – Lu zia To le do – Hugo Na po leão – Lú cio
Alcân tra – Ma gui to Vi le la – Ma u ro Mi ran da – Djalma Falcão – José Jorge – Freitas Neto – Paulo
Har tung – Car los Pa tro cí nio – Ernan des Amo rim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Re gu la men ta a exe cu ção do dis posto nos incisos I, II e III do artigo 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
....................................................................................
Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na ci o nal,
de competência do Poder Le gislativo ou do Po der Exe cu ti vo, e no caso do § 3º do ar ti go 18 da
Constituição Fe deral, o plebiscito e o referendo
são convocados mediante de creto legislativo,
por pro pos ta de um ter ço, no mí ni mo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congres so Na ci o nal, de con for mi da de com esta Lei.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 19, DE 1999
Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Tapajós.
O Congresso Nacional, no uso da competência
que lhe confere o art. 49, XV, e em obediência ao art.
18, § 3º, ambos da Constituição Federal, decreta:
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Art. 1º O Tri bu nal Re gi o nal Ele i to ral do Pará re alizará, na data das eleições municipais do ano 2000,
ple bis ci to nos Mu ni cí pi os de Alme i rim, Pra i nha, Mon te
Alegre, Alenquer, Óbi dos, Ori xi mi ná, Faro, Ju ru ti, Belter ra, San ta rém, Por to de Moz, Vi tó ria do Xin gu, Altamira, Medicilândia, Uruará, Placas, Aveiro, Itaituba,
Tra i rão, Ja ca re a can ga, Novo Pro gres so e Bra sil Novo,
sobre a criação do Esta do de Ta pa jós, pelo des membra men to des ses Mu ni cí pi os do Esta do do Pará.
Art. 2º O Tribunal Su perior Ele itoral expedirá
instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará
para a organização, realização, apuração, fis ca li zação e pro cla ma ção do re sul ta do do ple bis ci to.
Art. 3º Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
Justificação
O Esta do do Pará tem uma ex ten sa área ter ri to2
rial de 1.253.164 km , mais de cinco vezes o ta manho do Estado de São Pa u lo e pra ti ca men te a mesma área dos 7 (sete) Esta dos das re giões Sul e Sudes te: São Pa u lo, Rio de Ja ne i ro, Mi nas Ge ra is, Rio
Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Espíri to
Santo.
A grande área territorial do Estado impede a
atuação do aparelho estatal e con dena as po pu lações de Municípios mais distantes, principalmente
no Oeste paraense, a toda espécie de carencias,
es pe ci al men te às de pres ta ções do Po der Pú bli co, e
à falta de condições mínimas de sa ú de, sa ne a mento, transportes e educação. A comissão de estudos
territoriais, criada pelo Congresso Nacional a partir da
pre vi são do art. 12 do Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci onais Transitórias, ofereceu conclusões no sentido da
necessidade de cri a ção de no vas en ti da des fe de ra ti vas
na re gião da Ama zô nia Le gal, des ta can do-se a cri a ção
do Esta do de Ta pa jós como for ma de au xi li ar o de senvol vi men to da que la par te do ter ri tó rio na ci o nal e de re alizar o desenvolvimento regional, feito objetivo fun damen tal da Re pú bli ca (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 3º, III).
A criação de um novo Estado é reclamo justo
da que la po pu la ção, cons ti tu ci o nal men te apta a de cidir sobre o seu destino e a melhoria das condições
ge ra is de vida.
O processo previsto em nossa Lei Fun da mental comporta duas fases, sendo a primeira delas a
oitiva popular direta, através de consulta ple bis ci tária.
Por es tar a com pe tên cia para a pro vo ca ção desse pro ces so sob com pe tên cia ex clu si va do Con gres so
Nacional, e para conferir um mínimo de cidadania e
dignidade àquelas populações, encaminhamos o pre sen te pro je to, na ex pec ta ti va de sua apro va ção.
Sala das Sessões, 2 de março de 1999 . –
Mozarildo Cavalcanti – Bello Parga – Eduardo S.
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Carlos – Djalma Bessa – Luiz Otávio – Moreira
Mendes – Amir Lando – Marluce Pinto – (ilégivel) –
João Alberto Souza – Nabor Junior – Jonas Pinheiro –
Sebastião Rocha – Leomar Quintanilha – Ramer
Tebet – Luiz Estevão – (ilégivel) – Hugo Napoleão –
Lúcio Alcântara – Maguito Vilela – Mauro Miranda –
Djalma Falcão – José Jorge – Freitas Neto – Paulo
Hartung – Carlos Patrocínio – Ernandes Amorim.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI Nº 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Regulamenta
a
execução
do
disposto nos incisos I, II e III do artigo 14
da Constituição Federal.
.............................................................
Art. 3º Nas questões de relevância nacional,
de competência do Poder Legislativo ou do Poder
Executivo, e no caso do § 3º do artigo 18 da
Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são
convocados mediante decreto legislativo, por
proposta de um terço, no mínimo, dos membros que
compõem qualquer das Casas do Congresso
Nacional, de conformidade com esta Lei.
..........................................................................
(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 20, DE 1999
Convoca plebiscito sobre a criação
do Estado do Solimões.
O Congresso Nacional, no uso da competência
que lhe confere o art. 49, XV, e em obediência ao
art. 18, § 3º, ambos da Constituição Federal, decreta:
Art. 1º O Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas realizará, na data das eleições municipais
do ano 2.000, plebiscito nos Municípios de São
Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro,
Barcelos, Japurá, Maraã, Tonantins, Santo Antônio do
Içá, Fonte Boa, São Paulo de Olivença, Amaturá,
Jutaí, Juruá, Uarini, Alvarães, Tefé, Tabatinga,
Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Carauari,
Itamarati, Pauini, Boca do Acre, Envira, Eirunepé,
Ipixuna e Guajará, sobre a criação do Estado de
Solimões, pelo desmembramento desses Municípios
do Estado do Amazonas.
Art. 2º O Tribunal Superior Eleitoral expedirá
instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas para a organização, realização,
apuração, fiscalização e proclamação do resultado
do plebiscito.
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Art. 3º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Justificação
A grande área territorial de cerca de
2
1.600.000km do Estado do Amazonas impede a
atu a ção do apa re lho es ta tal e con de na as po pu la ções
de Municípios mais distantes a toda espécie de ca rências, es pecialmente às de prestações do Po der
Público, e à falta de condições mínimas de saúde,
saneamento, transportes e educação. A comissão
de es tu dos ter ri to ri a is, cri a da pelo Con gres so Na ci onal a par tir da pre vi são do art. 12 do Ato das Dis posi ções Cons ti tu ci o na is Tran si tó ri as, ofe re ceu con clusões no sentido da necessidade de criação de no vas entidades federativas na região da Amazônia
Legal, como forma de auxiliar o de senvolvimento
daquela par te do território nacional e de realizar o
de sen vol vi men to re gi o nal, fe i to ob je ti vo fun da men tal
da Re pú bli ca (Cons ti tu i ção Fe de ral, art. 3º, III).
A criação de um novo Estado é reclamo justo
da que la po pu la ção, cons ti tu ci o nal men te apta a de cidir sobre o seu destino e a melhoria das condições
ge ra is de vida.
O processo previsto em nossa Lei Fun da mental comporta duas fases, sendo a primeira delas a
oitiva popular direta, através de consulta ple bis ci tária.
Por es tar a com pe tên cia para a pro vo ca ção desse pro ces so sob com pe tên cia ex clu si va do Con gres so
Nacional, e para conferir um mínimo de cidadania e
dignidade àquelas populações, encaminhamos o pre sen te pro je to, na ex pec ta ti va de sua apro va ção.
Sala das Ses sões, 2 de mar ço de 1999. – Mo zarildo Cavalcanti – Bello Parga – Eduardo
Sique i ra Cam pos – Djal ma Bes sa – Luiz Otá vio – Moreira Men des – Amir Lan do – Mar lu ce Pin to9 – He lo ísa He le na – Na bor Jú ni or – João Alber to Sou za – Jonas Pi nhe i ro – Se bas tião Ro cha – Le o mar Qu in ta ni lha
– Ra mez Te bet – Luiz Este vão – Lu zia To le do – Hugo
Napoleão – Lúcio Alcântara – Maguito Vilela – Mauro
Miranda – Djalma Falcão – José Jorge – Freitas Neto
– Paulo Hartung – Carlos Patrocínio – Ernandes
Amorim
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N.º 9.709, DE 18 DE NOVEMBRO DE 1998
Re gu la men ta a exe cu ção do dis posto nos incisos I, II e III do artigo 14 da
Cons ti tu i ção Fe de ral.
..............................................................................
Art. 3º Nas ques tões de re le vân cia na ci o nal,
de competência do Poder Le gislativo ou do Po -
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der Exe cu ti vo, e no caso do § 3º do ar ti go 18 da
Constituição Fe deral, o plebiscito e o referendo
são convocados mediante de creto legislativo,
por pro pos ta de um ter ço, no mí ni mo, dos membros que compõem qualquer das Casas do Congres so Na ci o nal, de con for mi da de com esta Lei.
..........................................................................
(À Comissão de Constituição Justiça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sobre a mesa, re que ri men tos que se rão li dos
pelo Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Nabor
Júnior.
São li dos os se guin tes:
REQUERIMENTO Nº 96, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro à V. Exª, com fun da men to nos termos do art. 50, § 2º da Cons ti tu i ção Fe de ral, com
a redação dada pelo ECR nº 2/94, combinado
com o art. 215, I, al. a e 216, ambos o Regimento
Interno do Senado Federal, que se digne a adotar
as providências necessárias para solicitar in for mações ao Sr. Ministro da Previdência e Assistência
Social, relativa a nova estrutura organizacional do
Insti tu to Na ci o nal do Se gu ro So ci al.
Considerando que o Ministério da Previdência
e Assistência So cial dispõe, em estágio avançado,
de uma proposta de nova estrutura organizacional
do INSS, so li ci to as se guin tes in for ma ções:
1 – Qu a is são as mu dan ças a se rem im ple mentadas na estrutura organizacional do INSS e para
quan do está pre vis to o iní cio de sua im plan ta ção?
2 – Está prevista a extinção ou a redução de
al gum ser vi ço, como por exem plo o ser vi ço so ci al?
3 – Quantos postos de atendimento do INSS
dis põe hoje em cada es ta do da re gião nor te e quantos permanecerão em funcionamento, se gundo a
pro pos ta de nova es tru tu ra para o Órgão?
4 – Quais são as vantagens dessa nova es trutu ra, con si de ran do os se guin tes as pec tos:
a) cus tos ope ra ci o na is;
b) ar re ca da ção;
c) fis ca li za ção;
d) aten di men to ao usuá rio.
5 – Sendo o Pará o Esta do da região norte
com ma i or nú me ro de mu ni cí pi os e tam bém de aposentados e pensionistas, solicito que sejam es cla reci das as se guin tes ques tões:
a) porque a proposta de nova estrutura do
INSS não prevê a continuidade da Superintendência
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do INSS no Pará, ao invés de transformá-la em
Gerência?
b) Quais foram os critérios utilizados para a
escolha do Estado do Amazonas para manter a
única Superintendência da região Norte.
6 – A presidência do INSS se valeu de uma
consultoria para elaborar a nova proposta de es trutu ra do Insti tu to, as sim so li ci to in for ma ções so bre:
a) Qu a is fo ram os ter mos des te con tra to;
b) Qual foi o custo to tal pago ou a ser pago
pelo ser vi ço pres ta do.
Justificação
As questões ora apresentadas ao Ministro da
Pre vi dên cia e Assis tên cia So ci al, re fe rem-se a nova
pro pos ta de es tru tu ra or ga ni za ci o nal do Insti tu to Nacional do Se guro Social. Os esclarecimentos são
necessários para que esta Casa possa tomar co nhecimento das razões e da forma como está se
pro ces san do tal re es tru tu ra ção.
Tendo recebido expedientes de entidades re pre sen ta ti vas dos tra ba lha do res na pre vi dên cia so cial entre elas a Federação Na cional dos Sindicatos
de Trabalhadores em Saúde, Trabalho e Pre vi dência Social – FENASPS, Associação Nacional dos
Servidores da Previdência So cial – ANASPS-PA,
Associação dos Fiscais de Contribuições Pre vi denciá ri as do Esta do do Pará – AFISEPA, Sin di ca to Nacional do Trabalhadores da Previdência So cial –
SINTREV-PA, Fe de ra ção dos Apo sen ta dos e Pen sionistas do Estado do Pará e Associação dos Apo sen ta dos e Pen si o nis tas do Esta do do Pará. As en tidades le vantam sérios questionamentos a cerca da
proposta de nova estrutura organizacional para o
INSS.
Nossa preocupação pauta na ne ces sidade de que qualquer mudança que venha
ocorrer na estrutura do INSS, deva ser em
prol da melhoria do atendimento ao usuário e
não em de tri men to des se aten di men to.
Pelas in formações que dispomos, a
nova estrutura prevê o fechamento de quase
300 postos de atendimento. Também ocor rerá re du çaõ no qua dro de pes so al, com pro meten do as áre as ad mi nis tra ti vas, de be ne fí cio e
mesmo de arrecadação e fiscalização. As in formações dão conta ainda da extinção do
ser vi ço so ci al e do se tor de tre i na men to.
Com intuito de obter informações
oficiais sobre o assunto é que formulo esse
requerimento.
Sala das Sessões, 23 de março de
1999. – Senador Ademir Andrade
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(À Mesa para decisão.)
REQUERIMENTO Nº 97, DE 1999
Senhor Presidente,
Requeiro à V. Exª, com fun da men to nos ter mos
do art. 50, § 2º da Constituição Federal, com a re dação dada pela ECR nº 2/94, combinado com o art.
215, I, alí nea a e 216, am bos do Re gi men to Inter no do
Senado Federal, que se digne adotar as providências
necessárias para solicitar informações ao Sr. Ministro
da Aeronáutica, Brigadeiro Walter Werner Bráuer, re lativa ao uso de aeronave e hospedagem oficial pelo
Mi nis tro Che fe da Casa Ci vil, Cló vis de Bar ros Car valho, res pon den do as se guin tes ques tões:
1 – É verdadeira a no tícia publicada pelo Jor nal Folha de S.Paulo de que o Ministro de Estado
da Casa Ci vil, Sr. Cló vis de Bar ros Car va lho e seus
familiares (esposa, cinco filhos e dois namorados
dos filhos), teriam uti lizado a residência oficial da
Aeronáutica, serviços de taifeiros e seguranças, e
uma aeronave do tipo “Brasília-VIP”, de 12 lugares,
pertencente a Força Aé rea Bra si le i ra – Mi nis té rio da
Aeronáutica para passarem o carnaval na ilha de
Fer nan do de No ro nha?
2 – Qual a providência tomada pelo Ministério
da Aeronáutica para apurar, desmentir ou explicar
ao ór gão de im pren sa uso de bens pú bli cos?
3 – De fato, entre o período carnavalesco al guma aeronave, residência oficial e serviços de taifeiros
e seguranças da FAB/Ministério da Aeronáutica fi caram à disposição do Sr. Clóvis Carvalho ou de qual quer outra autoridade do Poder Executivo e res pec tivos fa mi li a res, in clu in do aqui o Presidente da Re pú blica?
4 – Quais são as regras estabelecidas e hi póteses cabíveis de uso de residência e aviões da
FAB por par te de au to ri da des?
5 – Quais foram as viagens que o Sr. Clóvis de
Bar ros Car va lho já em pre en deu pela FAB? Re la tar: dia
da viagem e seu retorno, destino e finalidade da vi agem.
Justificação
O País atravessa nestes mo men tos uma das pio res cri ses de sua his tó ria re pu bli ca na, na qual o Governo trans mi te a idéia de aus te ri da de fi nan ce i ra e de
contenção de gastos públicos, principalmente cor tando verbas para área de atuação social do Estado e
exi gin do ma i or tri bu ta ção da clas se tra ba lha do ra.
Ade ma is, o uso de bens pú bli cos para sa tis fação pessoal da autoridade administrativa, estranho
ao interesse público, é uma das mais reprocháveis
ofen sas à Admi nis tra ção Pú bli ca, pois alo ca o pa trimônio público para finalidade particular, para tanto,
a au to ri da de pú bli ca utiliza-se das suas prerrogativa
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e do seu poder de mando, mo tivo pela qual essa
conduta é violentadora do princípio da im pes so a lida de e fi na li da de, am bos ins cul pi dos no art. 37, caput da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Assim, o País, mes mo em sua de mo cra cia me ramente for mal, não quer nem ace i ta mais a pes so a li dade na gestão da coisa pública, confundindo-se a di mensão do público com o privado, acarretando a con cepção nepótica de que a “res publica”, por não per tencer a ninguém, fosse possível de livre posse e uso
pelas autoridades públicas. Já de muito tempo brota a
concepção de que os agen tes da Admi nis tra ção Pú blica são meros mandatários do povo que forma o Esta do.
A atual gestão do Poder Executivo é fruto de
um momento histórico de ruptura com o passado,
onde a po pu la ção exi giu dos seus go ver nan tes verdadeira honestidade administrativa. Afastou-se o
então Presidente da República devido a escabrosa
corrupção em seu governo. O Sr. Fernando Hen rique Cardoso foi Ministro de Estado do governo de
tran si ção. Na que le mo men to fi cou se di men ta do que
não se iria mais ace i tar o ne po tis mo.
No âmbito da no tí cia ve i cu la da pela im pren sa,
é extremamente importante ter respostas claras às
ques tões aci ma men ci o na das.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Sena dor Ade mir Andra de.
(À Mesa para de ci são.)
REQUERIMENTO Nº 98, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Re que i ro na for ma re gi men tal, seja so li ci tado ao Exce len tís si mo Se nhor Mi nis tro das Mi nas
e Energia as informações a seguir sobre con tratos para for ne ci men to de ener gia elé tri ca na forma de pro du tor in de pen den te, fir ma dos por conces si o ná ri as de ener gia elé tri ca fe de ra li za das ou
não, em processo de preparação para pri va ti zação.
1 – Em re la ção a con tra tos fir ma dos en tre a
Gu as cor do Bra sil e as con ces si o ná ri as Cen tra is
Elétricas de Rondônia – CERON, e Companhia
de Ele tri ci da de do Acre – ELETROACRE:
² O valor do patrimônio pertencente às
concessionárias que foi cedido gratuitamente à
contratada, por unidade termelétrica dis po ni bi lizada, o fundamento legal desta cessão gratuita,
e o va lor de eventais ope ra ções fi nan ce i ras em que
os re fe ri dos con tra tos te nham sido da dos em ga ran tia
pela con tra ta da.
² No mês an te ri or ao con tra to, por uni da de
termelétrica dis ponibilizada: o volume de com -

545

bustível e lu brificante consumido, a quantidade
de energia fornecida, e o percentual desta energia que foi co mer ci a li za da pela con ces si o ná ria:
² Nos meses subseqüentes ao contrato,
por unidade termelétrica dis ponibilizada, ou ou tras eventualmente instaladas pela contratada:
o va lor dos in ves ti men tos em equi pa men tos re alizados pela Guascor do Brasil para ampliação
da capacidade de fornecimento de energia, e
des tes va lo res, o quan to será incor po ra do ao pa trimônio da contratante, e o quanto permanece pro pri eda de da con tra ta da; a data do in ves ti men to; a quan tida de de ener gia ad qui ri da e va lor pago ou de vi do pela
contratante à contratada; a quantidade de energia
ven di da e o va lor fa tu ra do pela con tra tan te aos con sumi do res e á con ta de com pen sa ção de com bus tí ve is;
a quantidade e valor do combustível e lufrificante for ne ci do; e o va lor men sal dos in ves ti men tos em pes soal e manutenção, realizados pela Guascor do Brasil,
em cada uni da de;
2 – Em relação a outros contratos firmados por
concessionárias federalizadas para fornecimento de
energia na forma de produtor independente em que
parques geradores das contratantes te nha sido ob je to
de ces são gra tu i ta à con tra ta da, o va lor mé dio, o va lor
mínimo e o valor máximo pago pela energia, quando
ge ra do em hi dre lé tri ca e quan do ge ra do em ter me lé trica, e nes te caso, quan do o com bus tí vel e o lu bri fi cante são for ne ci dos pela con tra tan te, e quan do não são.
3 – Ter mo de cessão de direitos de apro ve i tamento do potencial hidrelétrico de PCH em Ma chadinho, Rondônia, da Companhia de Eletricidade de
Rondônia – CERON, à Guascor do Brasil, com valor
pago pela Guascor, e contrato ou pré-contrato da
aqui si ção da ener gia a ser pro du zi da; ter mo de aqui sição des tes di re i tos pela Com pa nhia de Ele tri ci da de de
Rondônia – CERON, e va lor pago ou con tra ta do com
ter ce i ros para esta aqui si ção; e có pia do pro ces so origi ná rio de ou tor ga des te apro ve i ta men to hi dre lé tri co.
Justificação
As in for ma ções re que ri das ob je ti vam sub si di ar
avaliação de eventual solicitação de procedimento
fis ca li za tó rio da Co mis são de Fis ca li za ção e Con trole, a vista denúncias oferecidas pelo Sindicato dos
Tra ba lha do res nas Indús tri as Urba nas de Ron dô nia,
e constatação que o valor de privatização das con cessionárias, nas quais os Estados ainda possu em
participação acionária, estaria sendo aviltado com
es tes con tra tos fir ma dos sem li ci ta ção, sob ad mi nistração federalizada, em que o patrimônio das em presas é ob jeto de cessão gratuita, e os valores fi xados para aquisição de energia estão acima dos
pre ços pra ti ca dos no mer ca do.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Sena dor Ernan des Amo rim, PPB – RO.
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REQUERIMENTO Nº 99, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216
do Regimento Inter no, as se guin tes in for ma ções
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Po lí ticas Re gi o na is, Dr. Oví dio Antô nio de Ânge lis:
1 – qual o mon tan te dos re cur sos or ça men tá ri os
da União, exercício de 1998, destinado às obras de
ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió?
2 – do montante, quanto já foi, efetivamente, li be ra do e pago à em pre sa ven ce do ra do certame licitatório para a construção da referida
obra?
3 – se os titulares dos órgãos federais epi gra fa dos acom pa nha ram ou vêm acom pa nhan do
a fis ca li za ção do em pre go dos re cur sos fi nan ce iros ori un dos da União, no caso es pe cí fi co;
4 – se to ma ram co nhe ci men to das de nún cias de superfaturamento das obras de ma cro drena gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió, in clu si ve
de uma Co mis são Espe ci al de Inves ti ga ção ins titu í da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió com a fina li da de de apu rar a de nún cia, e, no caso de resposta afirmativa a este quesito, informar quais
as pro vi dên ci as que ado ta ram com o ob je ti vo de
aca u te lar os in te res ses le gí ti mos da União fe deral.
Justificação
O Requerimento que ora remeto à superior
consideração da Mesa Diretora do Se nado Fe deral,
tem o pre cí puo ob je ti vo de co lher ele men tos que me
possibilitem in gressar com uma proposição junto à
Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le do Se na do Fede ral, para que aque le ór gão téc ni co ado te as pro vidências legais de sua alçada, com vistas à apu ração das denúncias de superfaturamento das obras
de ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió,
custeadas à conta de dotações orçamentárias den tro de um programa e de con for mi da de com atri bu ições recentemente trans fe ri das para a com pe tên cia
da Se cre ta ria de Po lí ti cas Re gi o na is.
O Superintendente da Com panhia Municipal
de Urbanização de Maceió – COMURB, em tempo
oportuno, apresentou denúncia, fartamente ve i cu lada pela imprensa ala go a na, de que te ria ha vi do superfaturamento nos preços para execução das
obras de macrodrenagem do Grande Ta buleiro de
Maceió.
Segundo o mesmo Su perintendente, as obras
que foram contratadas por aproximadamente
R$46.000.000,00 (qua ren ta e seis mi lhões de re a is),
poderiam ser executadas pela metade desse valor,
conforme planilha de custo que o Superintendente
diz pos su ir a Pre fe i tu ra Mu ni ci pal de Ma ce ió.
Com base na denúncia em re fe rên cia, a Câ ma ra
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Municipal de Maceió instituiu uma Comissão Especial
de Investigação, presidida pelo então Vereador e hoje
De pu ta do Fe de ral Ré gis Ca val can ti, para apu rar o fato.
No dia 2 de outubro de 1998, ingressei com
um pe di do de in for ma ções jun to à Câ ma ra Mu ni ci pal
de Maceió (xerocópia anexa) e, a despeito do fun damento constitucional do requerimento, o Po der
Le gis la ti vo Mu ni ci pal de Ma ce ió achou por bem não
en vi ar os da dos que lhe so li ci tei .
A in for ma ção que te nho é de que a CEI da Câmara Municipal aprovou um relatório cujos termos
não apresentam conclusões taxativas a respeito do
caso, embora haja sugerido a remessa dos autos à
apre ci a ção do Mi nis té rio Pú bli co, es ta du al e fe de ral.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Sena dor Djal ma Fal cão.
Exce len tís si mo Se nhor Ve re a dor João Luiz
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de
Maceió.
Djalma Ma ri nho Mu niz Fal cão, bra si le i ro, ti tu lar
do CPF nº 000.420.131-00, re si den te na Rua Pre fe ito Abdon Arroxelas, 308, bairro de Ponta Verde,
nes ta ci da de, com fun da men to no in ci so XXXIV, alínea a do artigo 5º da Constituição Fe de ral, e aten to
às prer ro ga ti vas e aos deveres inerentes ao exer cício do man da to de se na dor, vem re que rer que Vossa Exce lên cia lhe for ne ça, no pra zo da lei, xe ro có pias ou cópias autenticadas de to das as peças e de
todos os documentos resultantes das apurações
pro ce di das pela Co mis são Espe ci al de Inqué ri to instituída pela Câmara Municipal de Maceió, com a fi nalidade de apurar denúncias de superfaturamento
e de outras eventuais irregularidades nas obras de
ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro, nes ta ca pi tal,
fa zen do jun tar, es pe ci fi ca men te.
a) xerocópia ou cópia autenticada do Contra to
re fe ren te às di tas obras de ma cro dre na gem;
b) teor das de nún ci as que en se jam a cons ti tu ição da Co mis são Espe ci al de Inqué ri to;
c) laudos técnicos e pareceres jurídicos sobre
as especificações das obras e planilhas com pa ra tivas dos seus pre ços;
d) teor de todos os depoimentos prestados à
CEI a res pe i to das men ci o na das de nún ci as;
e) xe ro có pia da de ci são cons ti tu ti va da Co missão Espe ci al de Inqué ri to, e
f) xerocópia do parecer final emitido pelo re lator do supramencionado órgão de investigação par lamentar.
Requer, outrossim, que na hipótese da ine xistên cia ain da do pa re cer fi nal lhe se jam re me ti dos os
de ma is ele men tos a que se re fe rem os itens a, b, c,
d e e des te re que ri men to.
Pede de fe ri men to.
Ma ce ió, 2 de ou tu bro de 1998. – Se na dor Djalma Fal cão, CPF nº 000420.131-00
(À Mesa, para decisão.)
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Re que ri men to nº 100, de 1999
Requeiro, nos termos do art. 50, § 2º, da
Constituição Federal, combinado com o art. 216
do Regimento Inter no, as se guin tes in for ma ções
ao Excelentíssimo Senhor Ministro do Meio
Ambiente e da Amazônia Legal, Dr. José Sarney
Filho.
1 – qual o mon tan te dos re cur sos or ça men tá ri os
da União, exercício de 1998, destinado às obras de
ma cro dre na gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió?
2 – do montante, quanto já foi, efetivamente, li be ra do e pago à em pre sa ven ce do ra do certame licitatório para a construção da referida
obra?
3 – se os titulares dos órgãos federais epi gra fa dos acom pa nha ram ou vêm acom pa nhan do
a fis ca li za ção do em pre go dos re cur sos fi nan ce iros ori un dos da União, no caso es pe cí fi co;
4 – se to ma ram co nhe ci men to das de nún cias de superfaturamento das obras de ma cro drena gem do Gran de Ta bu le i ro de Ma ce ió, in clu si ve
de uma Co mis são Espe ci al de Inves ti ga ção ins titu í da pela Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió com a fina li da de de apu rar a de nún cia, e, no caso de resposta afirmativa a este quesito, informar quais
as pro vi dên ci as que ado ta ram com o ob je ti vo de
aca u te lar os in te res ses le gí ti mos da União Fe deral.
Justificação
O Requerimento que ora remeto à superior
con si de ra ção da Mesa Di re to ra do Se na do Fe deral, tem o pre cí puo ob je ti vo de co lher ele men tos
que me pos si bi li tem in gres sar com uma pro po sição jun to á Co mis são de Fis ca li za ção e Con tro le
do Senado Federal, para que aquele Órgão Téc nico adote as pro vi dên ci as le ga is de sua alçada,
com vistas à apuração das denúncias de superfaturamento das obras de macrodrenagem do
Grande Ta buleiro de Maceió, custeadas à conta
de do ta ções or ça men tá ri as den tro de um pro grama e de conformidade com atribuições re cen temen te trans fe ri das para a com pe tên cia da Se creta ria de Po lí ti cas Re gi o na is.
O Superintendente da Companhia Mundial
de Urbanização de Ma ceió-Comurb, em tempo
oportuno, apresentou de núncia, fartamente ve iculada pela imprensa alagoana, de que teria ha vido su perfaturamento nos preços para execu ção das obras de ma cro dre na gem do Gran de Tabu le i ro de Ma ce ió.
Segundo o mesmo Superintendente, as
obras que foram contratadas por apro xi ma damente R$ 46.000.000,00 (qua ren ta e seis mi lhões
de reais), po deriam ser executadas pela metade
desse valor, conforme planilha de custo que o
Superintendente diz possuir à Pre fe i tu ra Mu ni cipal de Ma ce ió.
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Com base na de nún cia em re fe rên cia, a Câ ma ra
Municipal de Maceió instituiu uma Comissão Especial
de Investigação, pre si di da pelo en tão ve re a dor e hoje
deputado federal Régis Cavalcante, para apurar o
fato.
No dia 2 de ou tu bro de 1998, in gres sei com
um pe di do de in for ma ções jun to á Câ ma ra Mu nicipal de Maceió (xe rocópia anexa) e, a despeito
do fundamento constitucional do Requerimento,
o Poder Legislativo Municipal de Maceió achou
por bem não me enviar os dados que lhe so li citei.
A in for ma ção que te nho é de que a CEI da
Câ ma ra Mu ni ci pal apro vou um Re la tó rio cu jos termos não apre sen tam conclu sões ta xativas a res peito do caso, embora haja suge ri do a remes sa
dos autos à apreci a ção do Mi nistério Pú bli co,
Esta du al e Fe de ral.
Sala das Sessões, 23 de março de 1999. Se na dor Djal ma Fal cão.
Exce len tís si mo Se nhor Ve re a dor João Luiz
Dig nís si mo Pre si den te da Câ ma ra Mu ni ci pal de Ma ce ió
Djalma Marinho Muniz Falcão, brasileiro, titular
do CPF nº 000.420.131-00, residente na rua prefeito
Abdon Arro xe las, 308, ba ir ro de Pon ta Ver de, nes ta cida de, com fun da men to no in ci so XXXIV, alí nea “a”, do
artigo 5º da Constituição Federal, e atento ás prer rogativas e aos de ve res ine ren tes ao exer cí cio do manda to de se na dor, vem re que rer que Vos sa Exce lên cia
lhe for ne ça, no pra zo da lei, xe ro có pi as ou có pi as auten ti ca das de to das as pe ças e de to dos os do cu mentos re sul tan tes das apu ra ções pro ce di das pela Co missão Espe ci al de Inqué ri to ins ti tu í da pela Câ ma ra Mu nici pal de Ma ce ió, com a fi na li da de de apu rar de nún ci as
de superfaturamento e de outras eventuais ir re gu la ridades nas obras de macrodrenagem do Grande Ta bu le i ro, nes ta ca pi tal, fa zen do jun tar, es pe ci fi ca men te:
a) xerocópia ou có pia autenticada do Contra to
ou Con tra tos re fe ren tes às di tas obras de ma cro drenagem;
b) teor das de nún ci as que en se ja ram a cons titu i ção da Co mis são Espe ci al de Inqué ri to;
c) laudos técnicos e pareceres jurídicos sobre
as especificações das obras e planilhas com pa ra tivas dos seus pre ços;
d) teor de todos os depoimentos prestados à
CEI a res pe i to das men ci o na das de nún ci as;
e) xe ro có pia da de ci são cons ti tu ti va da Co missão Espe ci al de Inque ri to, e
f) xe ro có pia do pa re cer fi nal emi ti do pelo re lator do supramenncionado órgão de investimento
parlamentar.
Requer, outrossim, que, na hi pó te se da ine xistência, ainda, do parecer final, lhe sejam remetidos
os de ma is ele men tos a que se referem os iens a,b,
c, d e e des te re que ri men to.
Pede deferimento.
Maceió, 2 de outubro de 1998. - Senador
Djalma Falcão, CPF nº 000420.131-00
(À Mesa para decisão.)
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REQUERIMENTO Nº 101, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Interno, so li ci to a V. Exª que seja en ca mi nha do ao Sr.
Ministro da Fazenda o seguinte pedido de informações a serem prestadas pelo Banco Central
do Bra sil:
1 – qual a posição da dívida externa dos
Esta dos e Mu ni cí pi os, em ja ne i ro de 1999;
2 – quan to des ta dí vi da se ven ce em 1999;
3 – qual o serviço estimado desta dívi da
para o exer cí cio de 1999.
Sala das Sessões, 23 de março de 1999. –
Se na dor José Agri pi no.
(À Mesa para de ci são.)
REQUERIMENTO Nº 102, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Interno, so li ci to a V. Exª que seja en ca mi nha do ao Sr.
Ministro da Fazenda o seguinte pedido de informações a serem prestadas pelo Banco Central
do Bra sil:
– Posição, em 31-1-99 dos débitos contraídos
em ope ra ções de ARO (Ante ci pa ção de Re ce i ta Orçamen tá ria) re a li za das pe los Esta dos, lis ta dos por uni dade da fe de ra ção, com os seus res pec ti vos va lo res.
Sala das Sessões, 23 de março de 1999. –
Se na dor José Agri pi no.
(À Mesa para de ci são.)
REQUERIMENTO Nº 103, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Com fun da men to no art. 50, § 2º, da Cons tituição Fe de ral, e no art. 216 do Re gi men to Interno, so li ci to a V. Exª que seja en ca mi nha do ao Sr.
Ministro da Fazenda o seguinte pedido de informações a serem prestadas pelo Banco Central
do Bra sil:
1 – posição das receitas correntes líquidas de
cada estado que teve sua dívida refinanciada pela
União;
2 – a re du ção pre vis ta, Esta do a Esta do, no caso
de ex clu são do Fun def das re ce i tas cor ren tes lí qui das;
3 – o efeito final a favor dos estados vem
como o que a União de i xa rá de re ce ber em 1999.
Sala das Sessões, 23 de março de 1999. –
Se na dor José Agri pi no.
(À Mesa para de ci são.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Os re que ri men tos li dos se rão des pa cha dos
à Mesa para decisão, nos termos do Regimento
Inter no da Casa.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
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Sr. 1º Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 104, DE 1999
Se nhor Pre si den te,
Requeiro, nos termos regimentais, que o tempo
des ti na do aos ora do res da Hora do Expe di en te da Sessão do dia 18 de agos to do cor ren te ano, seja de di ca do
a comemorar o 20º aniversário do advento da anistia,
mar co his tó ri co na luta do povo brasileiro contra o re gime de ex ce ção, pela li ber da de e pela De mo cra cia.
Sala das Sessões, 23 de março de 1999. –
Senador Roberto Freire – Artur da Tavóla – Pe dro Si mon – José Edu ar do Du tra – Ma ri na Sil va –
Joel de Hol lan da – Tião Vi a na.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Esse requerimento será submetido à de libe ra ção do Ple ná rio após a Ordem do Dia.
Sobre a mesa, proposta de emenda à Cons titu i ção que será lido pelo Sr. 1º Se cre tá rio em exercí cio, Se na dor Na bor Jú ni or.
É lida a se guin te:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 12, DE 1999
Mo di fi ca a re da ção do § 3º do art. 49
do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
As Me sas da Câ ma ra dos De pu ta dos e do Senado Fe deral, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte Emen da ao tex to cons ti tu ci o nal:
Art. 1º O § 3º do art. 49 do Ato das Dis po sições Constitucionais Transitórias passa a vigorar
com a se guin te re da ção:
“Art. 49. ..............................................
............................................................
§ 3º A enfiteusecontinuará sen do apli cada aos ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos,
assim definidos como localizados na faixa de
segurança, cuja largura, tomada ho ri zon talmen te em di re ção à ter ra, é de trin ta me tros, a
partir da orla marítima, medida da preamar
mé dia do dia da pro mul ga ção da Cons ti tu i ção.
....................................................."(NR)
Art. 2º Esta Emenda Cons titucional entra e vi gor na data de sua pu bli ca ção, ob ser va do o pre vis to
no art. 5º, XXXVI, da Cons ti tu i ção Fe de ral.
Justificação
Por sugestão da Associação Brasileira de Mu lheres de Carreira Jurídica - Comissão do Espírito
Santo, apresentamos esta proposta de emenda à
Constituição com vis tas a dar novo tra ta men to aos chamados “terrenos de marinha”. Nesta ocasião, devemos
co mu ni car aos nos sos pa res que aco lhe mos in te gral mente e com en tu si as mo a ar gu men ta ção ofe re ci da por nos -
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sa entidade, estando por isso em perfeita harmonia
com nos so pen sa men to a res pe i to do as sun to.
Antes de qualquer outra consideração, há de se
destacar que não se trata de uma iniciativa isolada da
nossa associação, mas, isto sim, de proposição que
conta com o mais amplo respaldo popular, conforme ficou evi den ci a do na au diên cia pública promovida no dia
19 de ju lho des te ano, no Au di tó rio da Rede Ga ze ta de
Co mu ni ca ções, o qual se tor nou pequeno para acolher
a imensa multidão que ali se aglomerou, debatendo de
forma acalorada, mas sempre elegante, todas as questões vinculadas ao tema e que resultaram nesta pro posta.
Trata-se de questão mui ta antiga, por quanto,
desde a época da colonização de nosso País, as
ter ras si tu a das na orla ma rí ti ma re ce be ram esse tratamento diferenciado, então por razões ligadas à
defesa da costa, segundo uns, ou para efeito de
manutenção do monopólio do sal, reservado à Co roa Por tu gue sa, se gun do ou tra ver são.
Não obs tan te todo o pas sar dos tem pos, per sis te
essa instituição anacrônica, recentemente alçada à
sede cons ti tu ci o nal, ain da que já não sub sis tam qua isquer razões para sua manutenção, além de que dela
decorram sérios problemas para uma ocupação de sor de na da e mo der na das ter ras da orla li to râ nea, inclusive projetando efeitos negativos no que se refere
ao de sen vol vi men to de pro gra mas ha bi ta ci o na is.
Com efe i to, hoje em dia já não é pos sí vel in vocar as razões históricas que teriam di tado a uti li zação dessa instituição, porque a exígua faixa de 33
metros, contados da preamar média do ano de
1831, não tem qualquer relevo em termos de ins trumentação para a de fe sa da cos ta bra si le i ra, en quan to
que, de outra parte, o monopólio do sal se constitui
em mera re mi nis cên cia que não ins pi ra sa u da des.
Ademais, é importante ressaltar que, atu almente, existe ampla e moderna le gislação federal
de proteção aos ecossistemas si tu a dos na orla marítima, e aos sítios de valor paisagístico, além das
di ver sas le gis la ções mu ni ci pa is, edi ta das nos li mi tes
traçados pela Constituição Fe deral, que regulam o
or de na men to ur ba no, in clu si ve nes sa área.
Tor na-se di fí cil, por tan to, iden ti fi car, nos dias atuais, quaisquer interesses de ordem pública a exigir a
ma nu ten ção des sa ins ti tu i ção ve lha e ino por tu na.
Aliás, como já referido linhas atrás, a in sis tência na ma nu ten ção dos cha ma dos ter re nos de ma rinha tem de ses ti mu la do in ves ti men tos nas áre as sob
esse regime jurídico, inclusive por que en quan to sua
uti li za ção se fi zer sob a sis te má ti ca de mera ocu pação, o que é a regra quase geral, torna-se im pos sível a cons ti tu i ção de ga ran tia hi po te cá ria, o que in viabiliza a concessão de financiamentos para qua isquer procedimentos nesses locais, até mesmo
aque les vin cu la dos a pro gra mas ha bi ta ci o na is.
Não bastassem to dos esses in convenientes,
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acresce que, agora, o Departamento do Pa trimônio
da União, órgão incumbido de administrar os cha mados “terrenos de marinha”, passou a cadastrar,
como áreas sujeitas a essa situação ju rídica, locais
hoje afastados da orla litorânea por mais de uma
centena de metros ou mes mo por quilômetros, bem
como ter re nos até en tão ti dos como aló di a is, ad quiridos de boa-fé, há dezenas de anos, e sobre os
qua is fo ram edi fi ca das ben fe i to ri as con si de rá ve is.
Aquela repartição diz-se autorizada a tanto, nos
termos da legislação reguladora da espécie, que, se gun do ale ga, per mi te, a qual quer mo men to, a iden ti fi cação da linha de preamar média de 1831 e o con seqüente cadastramento, como terrenos de marinha, to das as propriedades que se incluírem na faixa de 33
metros a partir da que la li nha e seus res pec ti vos acrescidos.
Tal pro ce di men to, que, se gun do se tem co nhecimento, está sendo adotado apenas nos Estados
de Per nam bu co, Ba hia e Espí ri to San to, vem ge rando de sas sos se go ge ne ra li za do.
E isto porque a atividade administrativa assim
desenvolvida ignora os títulos de domínio exibidos
por di ver sos an te ce den tes de sua ti tu la ção.
Além disso, o re fe ri do de par ta men to passou a
exi gir dos “ocu pan tes” des ses ter re nos o pa ga men to
de valores elevadíssimos, a título de “taxa de ocu pação”, acenando com a possibilidade de fazer re tro a gir essa exi gên cia por mais de 10 (dez) anos, o
que, em inúmeros casos, im põe aos atin gi dos ônus
fi nan ce i ros in su por tá ve is.
Esse é o quadro incompleto, pintado em cores
esmaecidas, das aflições que assaltam centenas ou
mi lha res de mo ra do res das Ci da des de Vi tó ria, Vila Velha, Gu a ra pa ri e ou tras, do Esta do do Espí ri to San to.
É certo, ademais, que não se trata de pro blema lo cal, res tri to ao Espí ri to San to, por quan to to dos
os estados da costa brasileira estarão sujeitos a
idênticos pro cedimentos, al tamente lesivos à tran qüi li da de so ci al e até mes mo aos di re i tos de seus cidadãos.
Assim, busca esta proposta estabelecer um
novo cri té rio, mais con sen tâ neo com a re a li da de atu al,
para definição dos chamados “terrenos de marinha”,
sem destoar, em seus aspectos fundamentais, dos
atu a is fun da men tos que ins pi ram sua re gu la ção.
O que se propõe, portanto, é, apenas e
tão-somente a alteração da data-base para a iden tificação da linha de preamar, a partir da qual será
contada a área de terrenos da marinha, com o que
fi ca rá so lu ci o na da a gran de ma i o ria de con fli tos susci ta dos, no mo men to, quan to a essa ma té ria.
Devemos esclarecer que a escolha da data de
5 de outubro de 1988, contida no texto dessa pro posta, é de todo pertinente, por se tratar da data da
promulgação da vigente Constituição Fe deral, mar co de uma nova época, em nosso País, onde o
Estado se põe a serviço da cidadania, na cons trução de um ver da de i ro re gi me de mo crá ti co e na re ali za ção dos mais al tos ide a is do Ho mem
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Nem se diga que essa escolha é aleatória, o
que serviria de argumento para rejeitá-la, porque o
marco temporal atualmente fixado, isto é, o ano de
1831, também não se arrima em nenhum
fundamento técnico, tendo surgido, na legislação
respectiva, sem indicação de qualquer fundamento
lógico, histórico, científico ou jurídico que justifique
sua escolha.
É im portante salientar que a solução ora pro pos ta não priva a União de exercer suas com pe tên cias cons ti tu ci o na is, inclusive aque las ine ren tes à de fesa da costa, bem como às pertinentes à navegação
ma rí ti ma e qua is quer ou tras que se vin cu lem à orla litorânea so bre as áre as que, atu al men te, in te res sam a
esse exercício, isto é, aqueles terrenos que nos dias
atu a is se incluem na área da cos ta bra si le i ra.
E, de ou tra par te, afas ta a con ce i tu a ção, como
terreno de ma ri nha, de áre as que, hoje, es tão si tu adas a cen te nas ou mes mo a mi lha res de me tros das
águas do mar, o que, a toda evidência, se constitui
em verdadeiro absurdo, que não pode ser tutelado
pela le gis la ção.
O Direito, não é demais relembrar, não se
constitui em criação ideal, ao sabor da vontade do
le gis la dor, mas, ao con trá rio, é pro du to da ex pe riência cultural e, por isso mesmo, deve se amoldar à
realidade das relações so ci a is, sem ig no rar de mandas geradas pelas novas condições de vida, nem,
por ou tro lado, in ves tir con tra as si tu a ções se di menta das pelo de cur so do tem po.
A si tu a ção atu al, no que se re fe re à le gis la ção
reguladora dos terrenos de marinha, é inteiramente
absurda, porquanto regula por um marco temporal
que não mais se ajusta à realidade dos fatos, além
do que afronta situações consolidadas ao permitir
que se incluam nesse regime áreas sempre con side ra das, por mais de trin ta anos, como ter re nos alódi a is e as sim trans mi ti das de boa-fé.
Por todas essas razões, acreditamos que os
demais membros desta Casa não se furtarão a apo iar essa proposta que julgamos da maior importância
para que possamos ter uma nova moldura jurídica
para os cha ma dos “terrenos de marinha”, coerente
com os tem pos atu a is e com o in te res se pú bli co.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Lu zia To le do – Le o mar Qu in ta ni lha – Ger son Ca mata – Paulo Hartung – Carlos Wilson – Casildo
Maldaner – Freitas Neto – Alvaro Dias – Sérgio
Ma cha do – Jo nas Pi nhe i ro – Ante ro Paes de Barros – Bello Parga – Edison Lobão – Eduardo S.
Campos – Ramez Tebet – Geraldo Melo – José
Fogaça – Pedro Simon – Ademir Andrade – Mozarildo Cavalcanti – Luiz Estevão – José Agri pi-
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no – Moreira Mendes – Nabor Jú nior – Fran ce lino Pe re i ra – Pa u lo Sou to – Gil ber to Mes tri nho.
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
1988
....................................................................................
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem dis tinção de qualquer natureza, garantindo-se aos bra sileiros e aos estrangeiros residentes no País a in vi o labilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à pro pri e da de, nos ter mos se guin tes:
....................................................................................
XXXVI – a lei não prejudicará o di reito ad qui ri do, o ato ju rí di co per fe i to e a co i sa jul ga da;
....................................................................................
ADCT
Art. 49. A lei disporá so bre o instituto da
enfiteuse em imóveis urbanos, sendo facultada
aos fo re i ros, no caso de sua ex tin ção, a re mi ção
dos afo ra men tos me di an te aqui si ção do do mí nio
direto, na conformidade do que dispuserem os
res pec ti vos con tra tos.
....................................................................................
§ 3º A enfiteuse continuará sendo aplicada
aos ter re nos de ma ri nha e seus acres ci dos, si tua dos na fa i xa de se gu ran ça, a par tir da orla ma rítima.
....................................................................................
(À Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e
Cidadania.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A proposta de emenda à Constituição que
aca ba de ser lida está su je i ta às dis po si ções es pe cí ficas cons tan tes dos arts. 354 e se guin tes do Re gi mento Inter no.
A matéria será publicada e despachada à
Co mis são de Cons ti tu i ção, Jus ti ça e Ci da da nia.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr.
1º Secretário em exercício, Se nador Nabor Jú nior.
É lido o se guin te:
OFÍCIO Nº 553-L-PFL/99
Bra sí lia, 18 de mar ço de 1999
Se nhor Pre si den te,
Indico a Vos sa Exce lên cia o De pu ta do Jo a quim
Francisco para integrar, como membro titular e re lator, a Comissão Mista destinada a emitir parecer à
Medida Provisória nº 1806-4, de 25 de fevereiro de
1999, que “Dis põe so bre as ope ra ções com re cur sos
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dos Fundos Cons ti tu ci o na is de Fi nan ci a men to do
Nor te do Nor des te e do Cen tro-Oeste, de que trata a Lei nº 7.827, de 27 de se tem bro de 1989, e dá
outras providências”, em substituição ao Depu ta do Jo va ir Aran tes – PSDB/GO.
Aten ci o sa men te, De pu ta do Ino cên cio Oli veira, Lí der do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Será fe i ta a subs ti tu i ção so li ci ta da.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) –
Pas sa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Pri me i ro dia de dis cus são, em pri me i ro
tur no, da Pro pos ta de Emen da à Cons ti tuição nº 21, de 1997 – tendo como primeiro
signatário o Senador José Serra – , que re voga o inciso V do art. 163 e o art. 192 da
Cons ti tu i ção Fe de ral, bem como o art. 52 do
Ato das Dis po si ções Cons ti tu ci o na is Tran sitó ri as (Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci o nal), ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 859/97-CCJ,
Re la tor: Sena dor Jef fer son Pe res, nos ter mos
de substitutivo que oferece, com voto con trário do Se na dor Jo sap hat Ma ri nho e, em se parado, do Se na dor José Edu ar do Du tra.
So bre a mesa, emen da que será lido pelo Sr. 1.º
Se cre tá rio em exer cí cio, Se na dor Ca sil do Mal da ner.
É lido o se guin te:
Emenda (de plenário), apresentada em 1º tur no à Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1997, e ao Substitutivo apresentado como con clusão do Parecer nº 859, de 1997, da Comissão de
Cons ti tu i ção Jus ti ça e Ci da da nia, que al te ra o in ci so
“V” do art. 163 e o art. 192 da Cons ti tu i ção Fe de ral,
e o ca put do art. 52 do Ato das Disposições Tran sitórias.
EMENDA Nº 2-PLEN
Dê-se aos Artigos 2º e 3º da Proposta de
Emen da à Cons ti tu i ção nº 21/97 (Subs ti tu ti vo) a seguin te re da ção:
“Art. 2º O art. 192 da Cons ti tu i ção Fe deral pas sa a vi go rar com a se guin te re da ção:
“Art. 192. O Sis te ma Fi nan ce i ro Na ci onal, em todas as partes que o compõem,
será re gu la do por leis com ple men ta res.
Parágrafo único. As condições para a
participação do capital estrangeiro nas
instituições que integram o sistema financeiro
nacional
serão
dispostas
em
leis
complementares".
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Art. 3º O caput do art. 52 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias
pas sa a ter a se guin te re da ção:
“Art. 52. Até que se jam fi xa das as condi ções a que se re fe re o pa rá gra fo úni co do
art. 192, são ve da dos:
I – .........................................................
II – ........................................................
Pa rá gra fo úni co. ................................"
Art. 4º Esta emen da en tra em vi gor na data de
sua pu bli ca ção.
Justificação
Tra ta-se de emen da de re da ção vi san do a tornar mais clara a intenção de exigir leis com ple mentares tanto para regular o sistema financeiro como
para dis ci pli nar o in gres so do ca pi tal es tran ge i ro nas
ins ti tu i ções que in te gram cer ta par te dele.
Sala das Ses sões, 23 de mar ço de 1999. – Sena dor Bello Par ga (1º Signatário) – Ney Suassuna
– Gérson Camata – Ro meu Tuma – Ca sil do Maldaner – José Fogaça – Francelino Pereira – Edi son Lo bão – José Roberto Arruda – Jonas Pi nhe i ro – Gil vam Bor ges – Fre i tas Neto – Ro me ro
Jucá – José Agripino – Ramez Te bet – Lúcio
Alcân ta ra – Emí lia Fer nan des – Car los Be zer ra –
Pedro Simon – Sebastião Rocha – João Alberto
Souza – Ma gui to Vi le la – Lú dio Co e lho – Mo re i ra
Mendes – José Sar ney – Luiz Otávio – Paulo
Souto – Geraldo Althoff – Fernando Bezerra –
Na bor Jú ni or – Mo ra zil do Ca val can ti – Pa u lo Hartung – Roberto Saturnino – José Jorge – Carlos
Wil son.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em dis cus são a ma té ria. (Pa u sa.)
Não havendo quem queira usar da palavra,
a discussão terá prosseguimento na próxima
ses são de li be ra ti va.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 2:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 36, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Proje to de De cre to Le gis la ti vo nº 36, de 1998
(nº 492/97, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que re no va a per mis são
outorgada à Rádio Cidade Estéreo Show
Ltda. para ex plo rar, sem di re i to de ex clusividade, serviço de radiodifusão sono ra
em freqüência modulada na Cidade de
São José do Rio Preto, Estado de São
Pa u lo, ten do
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Parecer favorável, sob nº 601/98-CE,
Relator ad hoc: Senador João França.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL – PI) – Sr.
Presidente, o PFL, nesta e nas demais congêneres
matérias, recomenda o voto “sim”.
O
SR.
PRESIDENTE
Magalhães) – O PFL vota “sim”.

(Antonio

Carlos

O SR. JADER BARBALHO (PMDB – PA) –

560

Sr. Presidente, o PMDB vota “sim”.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio
Magalhães) – O PMDB vota “sim”.

Carlos

O SR. JOSÉ EDUARDO DUTRA (Bloco/PT
–SE) – Sr. Presidente, o Bloco libera a Bancada, e o
PT se abstém.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr.
Presidente, o PSDB vota “sim”.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB – TO) –
Sr. Presidente, o PPB vota “sim”.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – Os Srs. Senadores já podem votar.

(Procede-se à votação.)
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O Sr. Antonio Carlos Magalhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Vo ta ram SIM 53 Srs. Se na do res; e NÃO 2.
Hou ve 11 abs ten ções.
To tal: 66 vo tos.
Aprovado.
A ma té ria vai à Co mis são Di re to ra para a re dação fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re to ra ofe re cendo a re da ção fi nal que será lido pelo Sr. 1º Se cre tário, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 124, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 36, de 1998 (nº 492, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co missão Diretora apresenta a reda ção
final do Projeto de Decreto Le gislativo nº 36, de
1998 (492, de 1997, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que re no va a per mis são ou torga da à Rá dio Ci da de Esté rio Show Ltda. para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de
ra di o di fu são so no ra em fre qüên cia mo du la da na
cidade de São José do Rio Preto, Estado de São
Paulo.
Sela de Reuniões da Comissão, 23 de março de 1999. – Antonio Carlos Ma ga lhães, Pre sidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Mar lu ce Pin to.
ANEXO AO PARECER Nº 124, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal aprovou, e eu, Presidnete do Senado Fe deral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te.
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999
Aprova o ato que renova a per missão outorgada à Rádio Cidade Estéreo
Show Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra diodifusão sonora em freqüência mo du lada na cida de de São José do Rio Preto,
Esta do de São Pa u lo.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta.
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 736, de 27 de setembro de 1994, que
renova por dez anos, a partir de 20 de junho de
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1990, a permissão outorgada à Rádio Cida de
Estéreo Show Ltda. para explorar, sem direito a
exclusividade, serviço de radiodifusão sono ra
em fre qüên cia mo du la da na cidade de São José
do Rio Pre to, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vigor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Ademir Andrade) – Em
dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
O pro je to vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Item
3:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 38, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Proje to de De cre to Le gis la ti vo nº 38, de 1998
(nº 495/97, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a con cessão deferida à Sociedade Rádio Cultura
São Vicente Ltda. para explorar servi ço
de radiodifusão so nora em onda média
na Ci da de de São Vi cen te, Esta do de São
Pa u lo, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 602/98-CE,
Re la tor ad hoc: Se na dor Edi son Lo bão.
Em dis cus são o pro je to.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS) – Sr. Pre si den te, peço a pa la vra para dis cu tir.
O SR. PRESIDENTE (Ade mir Andra de) – Concedo a palavra à Se nadora Emilia Fernandes para
dis cu tir o pro je to.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Para discutir. Sem revisão da oradora.) – Sr.
Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, es ta mos vo tan do
nes ta tar de al gu mas re no va ções de rá di os do Estado de São Paulo e de Minas Gerais. E parece-nos
bas tan te opor tu no re to mar um as sun to que tem sido
preocupação de vários Srs. Senadores, constan te
inclusive da pauta da Comissão de Educação, por
meio de requerimento do Senador Pedro Simon
para cri a ção de uma sub co mis são des ti na da a ana lisar o pa pel do rá dio e da te le vi são no País. Além disso, gostaríamos de agradecer aos membros da Co missão de Assuntos Econômicos, particularmente ao
Senador Osmar Dias, pela aprovação, nesta manhã,
de um projeto de nossa autoria, que seguirá para a
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Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, onde cer ta men te tam bém ob te rá apro va ção. O re fe ri do pro jeto dispõe sobre a taxa de fiscalização de instalação
e de funcionamento de serviços de radiodifusão de
sons e ima gens edu ca ti vas.
Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res, o Fun do
de Fiscalização das Telecomunicações, cria do pela
Lei nº 5.070, de 1966, foi modificado pela Lei nº
9.472, de 16 de julho de 1997 – Lei Geral das Te leco mu ni ca ções. Essa lei alterou as fon tes de ar re cadação e ins ti tu iu no vos va lo res para as ta xas de fiscalização, ins ta la ção e fun ci o na men to do ser vi ço de
telecomunicações. Esses va lores al cançaram uma
variação de percentual exor bi tan te, com ní ve is considerados demasiado elevados para a maioria das
empresas de radiodifusão que operam nas pe quenas cidades bra sileiras. Assim, no ano passado, o
Congresso Nacional aprovou a lei que alterou essa
tabela para níveis mais aces sí ve is. Entre tan to, após
sua aprovação e aplicabilidade, constatamos que a
Lei nº 9.691, de 1998, não ins ti tu iu cri té ri os di fe renciados entre empresas de radiodifusão comercial e
edu ca ti va, como se ria de se es pe rar. As rá di os educativas, ao contrário das comerciais, não têm per missão para veicular publicidade, direta ou in di re tamente, nem para terem patrocínio dos programas
transmitidos, conforme o Decreto-Lei nº 236, de 28
de fe ve re i ro de 1967, art. 13, pa rá gra fo úni co. Des sa forma, ficam excluídas de uma importante fonte
de captação de recursos, tornando-se impraticáveis
para elas os valores das ta xas de fis ca li za ção es tabelecidos pela Lei nº 9.691/98, que as equi pa rou às
em pre sas de te le vi são co mer ci a is.
A legislação brasileira é clara, adotando tra tamento jurídico diferenciado entre canais explorados
com fins comerciais e aqueles utilizados para fins
exclusivamente educativos. Então, tendo em vista
que as empresas de radiodifusão educativa di fundem programação de interesse público e destinada
ao de sen vol vi men to do indivíduo, cons ta ta mos a injus ti ça da ta be la de ta xas de fis ca li za ção a elas aplicadas. Imaginem V. Exªs que os valores a serem
pagos pelas TVs educativas situam-se entre R$12
mil e R$34 mil, de pen den do do ta ma nho da po pu lação dos locais onde estão instaladas. Além disso,
aquela lei determina um valor único – R$12.200,00
– para es ta ções ins ta la das em ci da des com po pu lação de até 500 mil ha bi tan tes, dan do aos pequenos
Municípios o mesmo tratamento conferido às ci dades de por te mé dio. Con si de ra mos que as pres ta doras de serviço de radiodifusão educativa estão ab solutamente impossibilitadas de arcar com esses
valores, principalmente aquelas instaladas em pe quenos Municípios, haja vista o fato de não po de-
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rem cap tar re cur sos com a vin cu la ção da pro pa ganda co mer ci al.
Então, essas são as razões do projeto de lei
que apresentamos. E ressaltamos o empenho do
Relator, Se nador Osmar Dias, cujo parecer fa vo rável foi aprovado na Comissão de Assuntos Eco nômi cos. Pas so a ler tre cho do re fe ri do pa re cer:
O projeto de lei tem, por conseguinte,
o objetivo de corrigir a injustiça praticada
com as estações de televisão educativa na
Lei nº 9.691/98 e, ao mesmo tempo, tor nar-se um instrumento de incentivo ao de senvolvimento nos pequenos mu nicípios
brasileiros, de um serviço que se destina
‘exclusivamente à divulgação de pro gra mação de ca rá ter edu ca ti vo-cultural, sem fi na lidade lucrativa, e produzida segundo o in teresse público’, conforme definido no art. 3º
da Portaria Inter mi nis te ri al nº 162, de 20 de
agos to de 1982.
Como se vê, a diminuição do valor das taxas
fa ci li ta o de sen vol vi men to dos pe que nos Mu ni cí pi os.
Relembramos mais uma vez a importância de
ana li sar mos a ques tão das rá di os e te le vi sões nes te
País, não apenas pelos critérios aqui aprovados,
mas pelo con te ú do que cada uma trans mi te ao povo
bra si le i ro. Por isso é mis ter que se apro ve este projeto, em primeiro lugar porque ado ta para as emis so ras edu ca ti vas o re du tor de 20% so bre os va lo res
es ta be le ci dos em lei para as ta xas in ci den tes so bre
as pres ta ções co mer ci a is, ou seja, quem pode ar reca dar di nhe i ro com pro pa gan da paga 20% aci ma do
que pagam as TVs educativas. Apresentamos uma
tabela em que fazemos distinção entre pequenos
mu ni cí pi os e ci da des de mé dio por te, por que en tende mos que há uma gran de di fe ren ça en tre a re a li dade eco nô mi ca de cada um.
Destacamos ainda que essa taxa de fis ca li zação de ins ta la ção in ci de uma úni ca vez na vida econômica da entidade prestadora, pois se refere à
ação fis ca li za do ra que ocor re por oca sião da ins ta lação da es ta ção. Já a taxa de fis ca li za ção de fun ci onamento é devida anualmente pelas prestadoras e
tem seus valores estipulados em metade daqueles
ins ti tu í dos para a taxa de fis ca li za ção da ins ta la ção.
Portanto, o que queremos ressaltar é a im portân cia e a com pre en são que ti ve ram a Co mis são de
Constituição, Justiça e Cidadania e a Comissão de
Assuntos Econômicos. A matéria será apreciada
pela Comissão de Infra-Estrutura, para cujos membros já pedimos a atenção, por considerarmos im por tan te apro vá-la.
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Estamos oferecendo às TV’s Educativas a
oportunidade de desenvolvimento, com taxas
menores que as comerciais, tanto para instalação
como para funcionamento, conforme prevê a
legislação brasileira.
É necessário que estabeleçamos um fórum
qualificado para análise das concessões de rádios e
televisões. Atualmente, os meios de comunicação
exercem um papel preponderante na vida das
pessoas, por intermédio da mensagem construtiva e
da formação de valores e de critérios.
Eram as considerações que gostaria de fazer.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
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Durante o discurso da Srª. Emília
Fernandes, o Sr. Ademir Andrade, 2º
Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio
Carlos Magalhães, Presidente.
O
SR. PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães.) – Continua a discussão da matéria.
(Pausa.)
Não havendo mais quem peça a palavra,
encerro a discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 61 Srs. Senadores; e
NÃO 1.
Houve 10 abstenções.
Total: 72 votos.
Aprovado.
A ma téria vai à Comissão Diretora para a
re da ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re toraoferecendo a redação final que será lida pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 125, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 38, de 1998 (nº 495, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos.)
A Co missão Diretora apresenta a reda ção
final do Projeto de Decreto Le gislativo nº 38, de
1998 (nº 495, de 1997, na Câmara dos De pu tados), que aprova o ato que renova a concessão
deferida à Sociedade Rádio Cultura São Vicen te
Ltda. para explorar serviço de radiodifusão so nora em onda média na cidade de São Vicente,
Esta do de São Pa u lo.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de 1999. – Antonio Carlos Ma ga lhães, Pre sidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Mar lu ce Pin to.
ANEXO AO PARECER Nº 125, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal aprovou, e eu, Presidente do Senado Fe deral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº , DE 1999
Aprova o ato que renova a concessão
deferida à Sociedade Rádio Cultura São Vi cen te Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fusão so no ra em onda mé dia na ci da de de São
Vi cen te, Esta do de São Pa u lo.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É aprovado o ato a que se refere o
Decreto s/nº, de 18 de outubro de 1994, que re nova por dez anos, a partir de 1º de maio de
1994, a concessão de ferida à Sociedade Rádio
Cultura São Vicente Ltda. para explorar, sem di reito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de São Vicente, Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este decreto legislativo en tra em vi gor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma ga-
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lhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Senadores que a aprovam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR) – Sr. Pre siden te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Con ce do a pa la vra a V. Exª.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB – PR. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, não sei se devo levantar uma
ques tão de or dem, mas cre io que sim.
As Co mis sões têm ho rá ri os de fi ni dos pelo Regimento Interno da Casa para realizarem suas re uniões ordinárias. Como a Comissão de Assuntos
So ci a is tem um ho rá rio re gi men tal que co in ci de com
a sessão plenária, o Presidente da Casa, os Pre siden te das Co mis sões Per ma nen tes e os Lí de res decidiram que a Comissão de Assuntos Econômicos
reunir-se-ia às 10 horas de terça-feira e que a Co missão de Assuntos Sociais, às 10 horas de quar ta-feira. Na ata dessa reunião, lê-se que “nenhu ma
outra Comissão realizará reuniões extraordinárias
nos horários coincidentes de reuniões dessas Co missões”.
Sr. Pre si den te, nós, os mem bros da Co mis são
de Assun tos So ci a is, de ci di mos por uma agen da de
reuniões para os próximos 120 dias, quando to dos
os Ministros virão a esta Casa para apresentar as
políticas so ci a is exe cu ta das pelo Go ver no, a fim de
que o Senado possa debatê-las e fazer pro postas
para aper fe i ço ar a ação so ci al do Go ver no.
O Mi nis tro Raul Jung mann gen til men te dis pensou a sua agenda e ace i tou nos so con vi te para estar aqui amanhã, às 10 horas, horário estabelecido
pela Comissão de Assun tos So ci a is para realização
da sua reunião ordinária. Mas surpreendeu-nos, Sr.
Presidente, a no tí cia de que a Co mis são de Assuntos Econômicos convidou o Ministro Pedro Ma lan e
o Pre si den te do Ban co Cen tral do Bra sil, Dr. Armí nio
Fra ga, para, nes se mes mo ho rá rio, re a li zar uma audiên cia pú bli ca com a pre sen ça de S. Exªs.
É evidente, Sr. Presidente, pelas cir cuns tân cias, pe las tur bu lên cia eco nô mi cas e pe los pro ble mas
do nosso País, que a reunião a realizar-se na Co mis são de Assun tos Eco nô mi cos exer ce rá uma atração especial sobre os Srs. Senadores. Isso pode rá
esvaziar uma reunião importante para discutir um
pro ble ma e um pro gra ma sig ni fi ca ti vos do Go ver no.
Não só a Opo si ção gos ta ria de es tar pre sen te como
tam bém os Se na do res que apói am o Go ver no.
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Temo, Sr. Presidente, que se esvazie a reunião
da Comissão de Assuntos Sociais em favor da
Comissão de Assuntos Econômicos, o que poderá
levar-nos ao constrangimento de trazermos um
Ministro de Estado à Casa para reunir-se com poucos
Senadores.
Levanto essa questão por haver um acordo
entre as Comissões para que não se realizem re uniões ex tra or di ná ri as nos ho rá ri os das re u niões or diná ri as de ou tras Co mis sões.
Peço, por tan to, Sr. Pre si den te, que a Mesa de cida o impasse, pois não posso solicitar ao Ministro
Raul Jungmann que dispense a sua presença nesta
Casa amanhã. Já estamos com a reunião marcada e
devidamente divulgada. É evidente que teremos um
problema amanhã, às 10 horas, pela coincidência de
horários.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a palavra o Se na dor Fer nan do Be zerra para tra tar do mes mo as sun to. Em se gui da a pala vra será con ce di da ao Se na dor José Agri pi no.
Antes de V. Exª ini ci ar seu pro nun ci a men to,
eu quero convocar os Líderes e Pre sidentes de
Comissões disponíveis para, a partir de
18h30min, comparecerem a uma reunião no ga bi ne te da Pre si dên cia, a fim de tra tar mos do problema das sessões do plenário e também das
Comissões.
Isso não sig ni fi ca que os ou tros Se na do res
também não estejam convidados. Todos estão
convidados; todavia, a presença dos Líderes e
dos Presidentes das Comissões torna-se in dispen sá vel.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB – RS) – Posso
ir à re u nião, Sr. Pre si den te?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – V. Exª é o pri me i ro. Ta pe te ver me lho!
Com a pa lavra o Senador Fernando Bezer ra.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srs. Se na do res, ape nas cum pri uma de ci são to mada pela Comissão aprovando o re que ri men to do Se nador Eduardo Suplicy. O Senador Osmar Dias sabe do
apre ço que lhe te nho, mas eu des co nhe cia o fato. A reu nião de amanhã foi mar ca da ten do em vis ta a con veniên cia do Sr. Mi nis tro da Fa zen da e do Pre si den te do
Banco Central, uma vez que S. Ex.ªs têm agenda re ple ta de com pro mis sos, in clu si ve de or dem in ter na ci onal.
O Senador Edu ar do Su plicy pe diu que a reu nião se realizasse o mais bre ve pos sí vel. No en tanto, na semana em que pre ten día mos fa zê-lo, o Sr. Ministro e o Sr. Presidente do Banco Central en con travam-se no exterior. Tão logo regressaram ao País,
entrei em entendimento com S. Exªs, que, con vo cados também pela Câmara dos Deputados, optaram,
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em de fe rên cia a esta Casa, por vir pri me i ra men te ao
Senado da República. A única hora e data possível
era exatamente amanhã. Há a informação também
de que o Re gi men to Inter no es ta be le ce o ho rá rio da
Co mis são de Assun tos So ci a is para as 14h30min.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Às 14h30min, não deve ser, pois esse é o
ho rá rio das ses sões.
O SR. FERNANDO BEZERRA (PMDB – RN)
– Então, Sr. Presidente, a Mesa, se quiser to mar a
decisão, tem de comunicar e consultar o Ministro
Pedro Malan, não tenho nenhuma oposição a isso,
mas é um compromisso já assumido em função da
agenda e de um re que ri men to. Não é um con vi te, é
um re que ri men to de con vo ca ção do Sr. Mi nis tro.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Solicito
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Ordenaremos esse assunto. Evi den te mente, não cabe nem a uma Co mis são nem a ou tra descon vi dar. Con se qüen te men te, é uma ques tão de prio ri da de do Se na dor ir a esta ou àque la Co mis são.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT) –
So li ci to a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN) – Solicito
a pa la vra pela or dem, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Desculpe-me, Senador Carlos Bezerra,
mas o Se na dor José Agri pi no ha via pe di do an tes de
V. Exª.
O SR. JOSÉ AGRIPINO (PFL – RN. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs
e Srs. Senadores, há uma questão que é antiga
nesta Casa, que é a coincidência de reuniões per manentes tratando de assuntos igualmente im portantes. Amanhã, por coincidência, na mes ma hora,
estarão fun ci o nan do as Comissões de Constituição,
Justiça e Cidadania, com pauta composta por 10
itens, alguns importantes, em tramitação nesta
Casa, a de Assuntos Econômicos, com a con vo cação do Mi nis tro Pe dro Ma lan e a de Assun tos So ci ais, com a con vo ca ção do Mi nis tro Raul Jung mann.
A reunião que V. Exª convoca para as
18h30min, com os Líderes e os Presidentes de Co missões é muito oportuna porque, neste início de
Le gis la tu ra, po de mos ten tar en con trar uma for ma de
melhor ordenar nossos trabalhos. Ninguém me lhor
para co or de nar, para ori en tar e para su ge rir do que
a Pre si dên cia da Casa.
Ama nhã to dos os as sun tos se rão im por tan tes.
A esta altura, desconvidar pessoas ou mudar a
agenda é muito di fícil. Teremos que compatibilizar,
será a correria de sempre. Devemos tentar, às
18h30min, uma forma de com patibilizar, daqui para
fren te, as re u niões, de modo que a Casa tire me lhor
pro ve i to do es for ço dos Srs. Se na do res.
Essa é a proposta que tenho, Sr. Presidente.
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O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Não é outro o propósito da
Presidência.
Com a palavra o Senador Carlos Bezerra.
O SR. CARLOS BEZERRA (PMDB – MT. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, na
reunião da Comissão de hoje pela manhã, sugeri
que a re u nião com o Mi nis tro da Fa zen da seja re a liza da às 18h.
De lá para cá, já houve tempo de consultar o
Mi nis tro so bre a pos si bi li da de de fa zer essa re u nião
às 18h e man ter a re u nião or di ná ria da Co mis são de
Assuntos So ciais para 10h, ouvindo o Ministro da
Re for ma Agrá ria, Raul Jung mann. Acre di to que houve tempo de a direção da Comissão ter consultado
o Mi nis tro da Fa zen da.
Essa é a proposta na qual continuamos in sis tindo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Farei a consulta ao Mi nistro da Fazenda
ain da no de cor rer des ta ses são.
Com a pa la vra, o Se na dor Edu ar do Su plicy,
que é o au tor do re que ri men to.
O SR. EDUARDO SUPLICY (Bloco/PT – SP.
Para um esclarecimento. Sem revisão do orador.) –
Sr. Pre si den te, o re que ri men to so li ci tan do o com pare ci men to do Mi nis tro Pe dro Ma lan e do Pre si den te
do Banco Central, Armínio Fraga é para que ambos
possam explicar as mo di fi ca ções nos ter mos do acordo com o Fundo Monetário Internacional, ainda mais
porque S. Exª anunciou que realizou mudanças nos
acordos, até em função da modificação na política
cam bi al.
Sr. Presidente, como V. Exª irá conversar
com o Sr. Mi nis tro, é im por tan te que S. Exª en vie
ao Se nado Fe deral os termos modificados do
acordo, para que possamos argüir, inclusive
com base no novo documento, já firmado ou
não, com o Fun do Mo ne tá rio Inter na ci o nal.
Em defesa da quilo que V. Exª, como Pre siden te do Se na dor, tem afir ma do, é mu i to im portante que sejamos nós a definir o conteúdo da
política econômica, para que essa prerrogativa
do Se na do Fe de ral seja mais uma vez fir ma da.
Portanto, Sr. Presidente, peço a V. Exª que
pergunte ao Ministro Malan se encaminhará ain da hoje os ter mos do acor do ou mo di fi ca ções rea li za das no acor do com o Fun do Mo ne tá rio Interna ci o nal, para que seja dis tri bu í do a tem po.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Pre ten do fa zer isso. Se não for pos sí vel, V.
Exª o fará na re u nião de ama nhã.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Com a palavra o Senador Lauro
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Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (Blo co/PT – DF. Pela
or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, ao
invés de mudarmos a oitiva do Sr. Ministro Pe dro
Ma lan e do Sr. Pre si den te do Ban co Cen tral para as
8h, que fa ça mos o con trá rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Será às 18h.
O SR. LAURO CAMPOS (Bloco/PT – DF) –
Está cer to.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE) –
Sr. Pre si den te, peço a pa la vra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB – CE.
Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si dente, Srªs e Srs. Senadores, digamos que V. Exª e os
presidentes de comissão encontrem uma solução
que per mi ta que o Se na dor pos sa exer ci tar in te gralmente o seu mandato nas diferentes comissões a
que re gi men tal men te deve per ten cer.
Mas um incidente nos traz um fato que não
pode de i xar de ser co men ta do. É o ca rá ter de mo crá tico do Go ver no Fer nan do Henrique. Há um en gar ra famento de ministros no Congresso, tanto no Senado
como na Câ ma ra. O Go ver no não tem o que es con der
e man da os seus Mi nis tros para pres tar es cla re ci mentos, para se rem sa ba ti na dos, so bre os mais di fe ren tes
assuntos. Talvez seja até inusitado, pelo menos nos
últimos anos, em termos de funcionamento do Con gresso. Vamos compatibilizar as agendas, porque é
importante para o povo bra si le i ro que eles aqui se jam
ouvi dos e in da ga dos so bre di fe ren tes ques tões.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 4:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 47, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Proje to de De cre to Le gis la ti vo nº 47, de 1998
(nº 505/97, na Câmara dos Deputados),
que apro va o ato que re no va a per mis são
ou tor ga da à Rá dio Leme Ste re o som Ltda.
para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são sonora em freqüência modulada na Cida de
de Leme, Esta do de São Pa u lo, ten do
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 603/98-CE.
Re la tor ad hoc: Se na dor Lú cio Alcân ta ra.
Em dis cus são. (Pa u sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Em votação.
As Srªs e os Srs. Senadores já podem votar.
(Pausa.)
(Procede-se à votação)
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O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio
Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 58 Srs. Senadores; e
NÃO 2.
Houve 10 abstenções.
To tal :70 vo tos
Aprovado.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF) – Sr.
Pre si den te, peço a pa la vra pela or dem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – V. Exª tem a pa la vra.
O SR. LUIZ ESTEVÃO (PMDB – DF. Pela or dem. Sem re vi são do ora dor.) – Sr. Pre si den te, quero registrar que votei “sim”. Entretanto, meu voto
não foi registrado pelo sistema eletrônico de vo tação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – A Ata re gis tra rá o voto de V. Exª.
A ma téria vai à Comissão Diretora para a
re da ção fi nal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re tora ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 126, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 47, de 1998 (nº 505, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co missão Diretora apresenta a reda ção
final do Projeto de Decreto Le gislativo nº 47, de
1998 (nº 505, de 1997, na Câmara dos De pu tados), que aprova o ato que renova a permissão
outorgada à Rádio Leme Stereosom Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão so nora em fre qüên cia mo du la da na ci da de de Leme, Esta do de
São Pa u lo.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março de 1999. – Antonio Carlos Ma galhães, Pre sidente – Ronaldo Cunha Lima, Relator – Geraldo
Melo – Mar lu ce Pin to.
ANEXO AO PARECER Nº 126, DE 1999
Faço sa ber que o Con gres so Na ci o nal aprovou, e eu, Presidente do Senado Fe deral, nos
ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to Inter no,
pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1999

Aprova o ato que renova a per missão ou tor ga da à Rá dio Leme Este re o som
Ltda, para explora serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
ci da de de Leme, Esta do de São Pa u lo.
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º é aprovado o ato a que se refere a
Portaria nº 1.032, de 27 de agosto de 1996, que
renova por dez anos, a partir de 2 de setembro
de 1993, a permissão ou torgada à Rádio Leme
Stereosom Ltda. para explorar, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sono ra
em freqüência modulada na cidade de Leme,
Esta do de São Pa u lo.
Art. 2º Este De cre to Le gis la ti vo en tra em vigor na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Item 5:
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 50, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Proje to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 1998
(nº 508/97, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renova a con cessão da Rádio Sociedade de Juiz de Fora
S.A. para explorar serviço de radiodifusão so no ra em onda mé dia na Ci da de de
Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais,
tendo
Pa re cer fa vo rá vel, sob nº 468/98-CE.
Re la tor: Se na dor Fran ce li no Pe re i ra.
Em dis cus são o pro je to. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG) –
Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a
votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Com a pa la vra o Se na dor Fran ce li no Pe re ira para a en ca mi nhar vo ta ção
O SR. FRANCELINO PEREIRA (PFL – MG.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Presidente, como Relator na Comissão
de Educação, proferimos parecer favorável a este
Projeto de Decreto Le gis la ti vo. Cum pre-me apenas,
por uma questão de Jus ti ça, re gis trar a decisão que
va mos to mar logo mais.
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A Rádio Sociedade de Juiz de Fora Ltda. é
proprietária de duas emissoras: a Rádio Solar AM e
a Rádio Solar FM. A Rádio Sociedade, com seus 70
anos de existência, é hoje a mais antiga emissora
de Minas Gerais. No início dos anos 40, ela foi
comprada por Assis Chateaubriand e, durante cerca
de 40 anos, fez parte dos Diários das Emissoras
Associadas. Em 1980, a Rádio Sociedade foi
adquirida dos Diários Associados pelo Dr. Juracy
Azevedo Neves e hoje faz parte de um complexo de
comunicação que inclui jornal e gráfica. O jornal
Tribuna de Minas cobre Juiz de Fora e toda a Zona
da Mata e a região das vertentes em Minas Gerais.
Já a Esdeva Empresa Gráfica Ltda. é uma gráfica
com mais de 67 anos e foi adquirida pelo Sr. Juracy
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Azevedo Neves em 1979. Hoje, ela tem um dos
melhores parques gráficos de Minas Gerais com
duas grandes rotativas comerciais e a impressão a
quente de alta qualidade.
Cabe registrar, Sr. Presidente, que o jornalista
Juracy Azevedo Neves é uma das figuras
exponenciais do mundo das comunicações da
Região da Mata, principalmente em Juiz de Fora, e
merece desta Casa um voto de louvor, além da
aprovação do decreto legislativo que vamos votar
logo mais.
Muito obrigado.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio
Carlos
Magalhães) – As Srªs e os Srs. Senadores já podem
votar. (Pausa.)

(Procede-se à votação.)
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O
SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Votaram SIM 57 Srs. Senadores; e
NÃO, 3.
Houve 10 abstenções.
Total: 70 votos.
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a
redação final.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – So bre a mesa, pa re cer da Co mis são Di re tora, ofe re cen do a re da ção fi nal, que será lido pelo Sr.
1º Se cre tá rio, Se na dor Ro nal do Cu nha Lima.
É lido o se guin te:
PARECER Nº 127, DE 1999
(Da Co mis são Di re to ra)
Re da ção fi nal do Pro je to de De cre to
Legislativo nº 50, de 1998 (nº 508, de
1997, na Câ ma ra dos De pu ta dos).
A Co mis são Di re to ra apre sen ta a re da ção fi nal
do Pro je to de De cre to Le gis la ti vo nº 50, de 1998 (nº
508, de 1997, na Câmara dos Deputados), que
apro va o ato que re no va a con ces são da Rá dio Sociedade de Juiz de Fora S.A. para explorar servi ço
de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Sala de Reuniões da Comissão, 23 de março
de 1999. – Antonio Carlos Magalhães, Presidente
– Ronaldo Cunha Lima, Re la tor – Geraldo Melo –
Mar lu ce Pin to.
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de ra di o di fu são so no ra em onda mé dia na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.
Art. 2º Este decreto legislativo entra em vigor
na data de sua pu bli ca ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em dis cus são a re da ção fi nal. (Pa u sa.)
Não ha ven do quem peça a pa la vra, en cer ro
a dis cus são.
Em vo ta ção.
As Srªs e os Srs. Se na do res que a apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovada.
A ma té ria vai à pro mul ga ção.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Esgo ta da a ma té ria cons tan te da Ordem do
dia.
Passa-se, agora, à apreciação do Re que rimen to nº 104, de 1999, lido no Expe di en te, de auto ria do Se na dor Ro ber to Fre i re, so li ci tan do que
o tempo destinado aos oradores da Hora do
Expediente da sessão do dia 18 de agosto seja
dedicado a comemorar o 20º aniversário do ad ven to da Anis tia.
Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
Será cum pri da a de li be ra ção do Ple ná rio.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1º Secretário, Senador Ronaldo Cunha
Lima.
É lido o se guin te:
REQUERIMENTO Nº 105, DE 1999

ANEXO AO PARECER Nº 127, DE 1999
Faço saber que o Con gresso Nacional apro vou, e eu, __________, Presidente do Senado Fe deral, nos ter mos do art. 48, item 28, do Re gi men to
Inter no, pro mul go o se guin te
DECRETO LEGISLATIVO Nº

, DE 1999

Aprova o ato que renova a con cessão da Rádio Sociedade de Juiz de Fora
S.A. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na ci da de de
Juiz de Fora, Esta do de Mi nas Ge ra is.
O Con gres so Na ci o nal de cre ta:
Art. 1º É apro va do o ato a que se re fe re o Decre to s/nº, de 20 de de zem bro de 1996, que re no va
por dez anos, a par tir de 1º de no vem bro de 1993, a
concessão da Rádio So ciedade Juiz de Fora S.A.
para explorar, sem direito de exclusividade, servi ço

Se nhor Pre si den te,
Requeremos, nos termos do artigo 218 do
Re gi men to Inter no e de acor do com as tra di ções
da Casa, as seguintes homenagens pelo fa le cimen to do ex-Governador, ex-Deputado Fe de ral e
ex-Deputado Esta du al Te o bal do Bar bo sa, ocor rido no dia 22 do cor ren te.
a) in ser ção em ata de um voto de pro fun do pesar;
b) apresentação de condolências à família e
ao Esta do de Ala go as.
Sala das Sessões, 23 de março de 1999. –
Djal ma Fal cão – Te o to nio Vi le la Fi lho.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.
Concedo a palavra ao Senador Djalma
Falcão para encaminhar.
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB – AL. Para
en ca mi nhar a vo ta ção. Sem re vi são do ora dor.) – Sr.
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Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quando proferia
ontem uma palestra perante o Clube de Diretores
Lojistas de Maceió, faleceu, vítima de en far te ful minante, o Dr. Teobaldo Vasconcelos Barbosa. Te obal do Bar bo sa ini ci ou sua vida pú blica como Ve rea dor da Câ mara Mu ni ci pal de Ma ceió, da qual foi
Presidente. Em se gui da, exer ceu por vá ri as ve zes
o man da to de De pu ta do Esta du al, ten do sido também Pre si den te da Assem bléia Le gislativa do meu
Estado. Depois, exerceu o mandato de Deputado
Fe de ral, foi Vi ce-Governador e Go ver na dor do Estado de Ala go as.
A despeito das diferenças político-partidárias
que nos marcavam, já que atuávamos em campos
opostos na política de Alagoas, não posso fugir ao
dever de registrar, nesse instante, os relevantes
serviços que Teobaldo Barbosa prestou ao Estado
e ao povo de Alagoas. Ele era, Sr. Presidente,
daqueles homens pacíficos e mansos, de caráter
cordial no seu relacionamento, características da
imensa maioria do povo de Alagoas. Já disse aqui
tantas vezes e não me canso de repetir: a
sociedade alagoana, generosa, trabalhadora,
sofredora, sonhadora por melhores dias, não pode
ser confundida, Sr. Presidente, com meia dúzia
que pratica a ação nefasta que mancha com a
desonra o nome e as tradições do meu Estado. Na
homenagem que nesta sessão foi prestada a Dom
Hélder Câmara, Arcebispo emérito de Olinda e
Recife, ouvimos testemunho, Sr. Presidente, do
Senador Pedro Simon, quando S. Ex.ª se referiu a
um alagoano que foi levar a Dom Hélder Câmara o
punhal que alguém lhe tinha entregue para ceifar a
vida desse homem que é não somente um grande
apóstolo da cristandade, sobretudo...
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Por amor
de Deus, um equívoco! Não disse que foi um
alagoano que levou...
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB – AL) –
Peço desculpas a V. Ex.ª, mas o que eu entendi,
também a Senadora Heloisa Helena, foi exatamente
quando V. Ex.ª se referiu à Bancada de Alagoas.
O Sr. Pedro Simon (PMDB – RS) – Por amor
de Deus, faço questão de esclarecer, numa hora em
que caso tão sério aconteceu com a Bancada de
Alagoas, nessa hora quero lembrar esse fato.
O SR. DJALMA FALCÃO (PMDB – AL) – Sr.
Presidente, não fiz uma recriminação ao Senador
Pe dro Si mon. Mas que ro di zer que Te o bal do Bar bosa era exa ta men te o tipo de ho mem pa cí fi co e in fenso ao crime, à violência. Ain da me socorrendo des -
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se mote que, por equívoco, pensei se referisse a
Alagoas, dou um testemunho a respeito de um epi sódio ocorrido entre um alagoano e D. Hélder Câ mara. D. Hélder era Arcesbispo Auxiliar do Rio de
Janeiro e necessitava da liberação de recursos fi nanceiros consignados no Orçamento da União
para seu pro gra ma as sis ten ci al nas fa ve las da que le
Esta do, o Pro gra ma Ban co da Pre vi dên cia.
Era fi nal do ano, dia 28 ou 29 de de zem bro. O
processo se encontrava no Tribunal de Contas da
União, aguardando decisão para a liberação das
ver bas. Era Re la tor do pro ces so o Mi nis tro Sil ves tre
Péricles de Góes Monteiro, um alagoano que havia
sido Deputado Federal, Senador e Governador do
Estado. Em cer to mo men to, D. Hél der Câ ma ra procu rou o Mi nis tro em seu ga bi ne te e fez-lhe um ape lo
para que liberasse aqueles recursos indispensáveis
ao cus te io das obras as sis ten ci a is que es ta va pa trocinando em favor dos favelados do Rio de Janeiro.
E o Mi nis tro Sil ves tre Pé ri cles dis se a D. Hél der Câmara: “Vou dar um des pa cho de cu nho pes so al, ad
re fe ren dum do Ple ná rio do Tri bu nal de Con tas, porque Pe. Hélder Câ ma ra – e ele as sim tra tou D. Hélder Câmara – co nheço sua história, conheço seu
nome, e seu nome e sua história estão acima dos
en tra ves bu ro crá ti cos”.
Há nesse episódio a que me refiro, Sr. Pre siden te, dois exem plos. Um exem plo de com pre en são
e de generosidade de um alagoano que exercia o
cargo de Ministro do Tribunal de Contas e o tes temunho desse Ministro sobre o caráter in corruptível
de D. Hél der Câ ma ra.
D. Hélder Câmara não foi somente o grande
após to lo das li ber da des e da jus ti ça so ci al no Bra sil,
foi também um exemplo, vivo ainda, de cidadão in corruptível nas suas ações. Faço, por opor tu no, essas considerações a res peito do episódio ocorrido
entre D. Hélder Câmara e o saudoso Governador
Sil ves tre Pé ri cles de Góes Mon te i ro no mo men to em
que registro o falecimento de Teobaldo Barbo sa.
Aproveito a oportunidade também para levar minha
so li da ri e da de mais efe ti va a Te re sa, es po sa de Te obaldo, aos seus filhos, às suas filhas e a seus gen ros. Era a comunicação, Sr. Presidente, que queria
fa zer nes te ins tan te.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma galhães) – Em vo ta ção o re que ri men to.
As Srªs e os Srs. Se na do res que o apro vam
que i ram per ma ne cer sen ta dos. (Pa u sa.)
Aprovado.
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Será cumprida a deliberação do Plenário.
A Mesa se associa à manifestação de pesar
pelo falecimento de Teobaldo Barbosa.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB – PR) –
Sr. Presidente, peço a palavra para uma
comunicação inadiável.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Concedo a palavra, para uma
comunicação inadiável, ao nobre Senador Roberto
Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB-PR. Para
uma comunicação inadiável. Sem revisão do ora dor.) – Sr. Pre si den te, o Se na do da Re pú bli ca es pera com ansiedade o seu prometido pro nunciamento
sobre as bases que viabilizariam a con vocação de
uma Co mis são Par la men tar de Inqué ri to so bre o Judiciário, ou sobre aspectos pontuais do com por tamen to de al guns ju i zes e de al gu mas se ções do Judiciário.
Qu e ro tra zer para o co nhe ci men to e a re fle xão
deste Senado, numa comunicação brevíssima, um
fato acon te ci do du ran te a cam pa nha de 1990 para o
Go ver no do Esta do do Pa ra ná.
Meu advogado, Mozarte de Quadros, ad vo gado por mim cons ti tu í do em 1990, pro mo veu uma representação criminal, por atos abusivos de relator,
em uma liminar de censura à propaganda eleitoral,
con tra o Juiz Mem bro de 2º grau do Tri bu nal Re gi onal Eleitoral do Paraná, Dr. Sérgio Arenhart, tam bém Juiz de Direito de 1º grau da Justiça Estadual
da 17ª Vara Cí vel da Ca pi tal, e hoje Juiz do Tri bu nal
de Alça da do Pa ra ná.
O Juiz-Relator reti rou do ar uma pro paganda
da nos sa co li ga ção e mandou publi car um texto,
lido por lo cu tor na te le vi são, em que agre dia pe sada men te a co li ga ção e a mim, pes so al men te, ex ce den do to dos os limites tole rá ve is do seu ato ju risdicional.
Essa re pre sen ta ção foi ar qui va da pelo Egré gio
STJ, que acolheu manifestação do Procurador da
República no sentido de que Juiz de Direito de 1o
Grau, ou Juiz de Tribunal, não responde por crime
de res pon sa bi li da de, por não exis tir pre vi são le gal tipi fi can do con du ta ilí ci ta. Tam bém esse foi o en ten dimento da OAB e do Tribunal de Justiça do Paraná,
no caso, sem pre com o mes mo fun da men to.
O Juiz – que não foi jul ga do por fal ta de fi gu ra
tí pi ca, em bo ra ti ves se ex ce di do to dos os li mi tes da
sua juris di ção – re sol ve, sponte propria, quatro
anos depois, promover ação para obter “in de ni zação pelo ato da par te”, ofen sor, ao seu ver, no caso,
o Senador Roberto Requião de Mello e Silva, que
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lhe im pu ta va a res pon sa bi li da de pelo ato abu si vo de
juiz.
Promoveu então o juiz, em seu favor, perante
a 16 a Vara Cível de Curitiba-PR, Autos de nº
924/94, por intermédio do seu advogado, o
ex-Desembargador Francisco Xavier, ex-Presidente
da Associação Brasileira dos Magistrados, ação civil
de reparação por danos morais, tendo como réu o
Senador que utiliza da palavra neste momento.
E não requereu no feito, violando literalmente
o Estatuto do Advogado, Lei nº 8.906/94, art. 32, a
citação do advogado, como terceiro interessado,
em face da eventual culpa e decorrente
responsabilidade profissional de causídico,
pelos termos do pedido – pois afinal de contas
quem se responsabiliza pelos termos do pedido
é, sem a menor sombra de dúvida, o advogado.
Entretanto, o fundamento da indenização se
estriba em termos da petição do advogado,
dirigida ao Poder Público Judiciário de 3º Grau, e
igual pedido à OAB do Paraná e ao Tribunal de
Justiça do Paraná, onde os feitos foram arquivados
da mesma forma, sem a defesa do representado,
porque não existe tipo legal que enquadre um juiz
que tenha praticado atos abusivos no Código Penal.
A indenização em favor do Juiz Sérgio
Arenhart foi julgada procedente no valor de 720
salários mínimos. Juiz de Direito ganha na Justiça
comum reparação ao dano por ofensa à sua
pessoa, supostamente praticado pela parte, via
advogado, em ato de fiscalização dos membros do
Poder Judiciário em representação que não ensejou
sequer a manifestação escrita de defesa do juiz,
cujos termos, a rigor, são inofensivos.
Constitui-se a decisão, em primeiro lugar,
enriquecimento ilícito e prática de concussão (art.
316 do Código Penal), e “abuso de direito”, em
face do art. 159, face à vedação do art. 160, I, do
Código Civil Brasileiro, com o abuso das funções
de julgar dos membros do Poder Judiciário em
favor dos seus integrantes, já que um juiz julga,
em favor do outro, pedido de indeniz ação por
suposta ofensa de parte e jurisdicionado, que
constitui advogado para pedir providências contra
o ato, a seu ver, abusivo do Juiz do Tribunal
Regional Eleitoral, sendo fato concreto a merecer
investigação e providências."
Que providência posso tomar? Não existe
providência legal. A corporação se fecha. Condena,
no caso, o candidato por suposta ofensa nos autos
pelo seu advogado constituído legalmente.
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Como vêem os Srs. Senadores, existem
excessos rigorosamente absurdos por parte do
Poder Judiciário.
Pessoalmente, tenho em extraordinária conta
a terceira Instância no Brasil. Tenho sido,
sistematicamente, provocado e condenado pela
Justiça do Paraná, depois que me recusei a pagar
um aumento de salário que não era suportado em
lei, mas numa decisão do tal órgão superior da
magistratura, que achava que tinha não autonomia
mas independência para fixar os seus próprios
salários e mandar a conta para o Governo do
Estado do Paraná.
Essa pendência vem de muito tempo.
Sabemos que aumento salarial no Brasil só pode
ser concedido por lei, ato jurídico complexo, com a
participação do Poder Judiciário no seu direito de
iniciativa, com a participação da Assembléia
Legislativa no julgamento da proposta e a sanção
do Governador. É de se observar que, se não
houver
modificação
séria
em
alguns
procedimentos do Judiciário, os juizes se
colocarão acima do bem e do mal. Embora eu só
possa homenagear as decisões da terceira
instância em processos em que fui envolvido,
sempre lisas, sempre corretas, das quais jamais
pude fazer uma observação negativa, acredito que
os abusos do Poder Judiciário têm de ser contidos.
Outro dia, manifestei-me neste plenário,
dizendo que, no meu entendimento, poderíamos,
sim, investigar Justiças estaduais, mas que eu tinha
dúvidas quanto ao meu posicionamento pessoal e a
oportunidade de aprofundarmos essa questão por
meio de uma comissão parlamentar de inquérito.
Sr. Presidente, pensando com calma sobre o
processo e refletindo sobre os ganhos concretos
que o relacionamento entre os Poderes ganhará e
sobre as modificações que poderão ser feitas a
partir da comissão parlamentar de inquérito,
declaro, nesta sessão, que, sem a menor sombra
de dúvida, serei um dos subscritores da CPI que
será proposta por V. Exª, se não me engano,
quarta-feira ou quinta-feira.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães) – Comunico aos Srs. Senadores que a
Comissão de Relações Exteriores está reunida.
Se algum Senador daquela Comissão estiver
presente pode ausentar-se.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS) – Sr.
Presidente, peço a palavra, pela ordem.
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O
SR.
PRESIDENTE (Antonio Carlos
Magalhães.) – Pela ordem, concedo a palavra ao
Senador José Fogaça.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB – RS. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) – Quero apenas
fazer constar que sou o terceiro inscrito da lista,
mas devo agora comparecer a duas reuniões: a
da Comissão de Relações Exteriores e a da
Bancada do PMDB.
Sendo assim, pediria a V. Exª que anulasse a
minha inscrição no dia de hoje.
O
SR.
PRESIDENTE
(Antonio Carlos
Magalhães) – V. Exª será atendido.
Concedo a palavra ao Se nador Eduardo Si que i ra Cam pos.
O SR. EDUARDO SIQUEIRA CAMPOS (PFL
– TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do ora dor.) – Sr. Pre si den te, Srªs e Srs. Se na do res,
antes de iniciar o pronunciamento acerca da ques tão da criança neste País, quero anunciar a esta
Casa que vou dar en tra da hoje em uma Pro pos ta de
Emen da à Cons ti tu i ção que acres cen ta à com pe tência privativa desta Casa a de aprovar previamente,
por voto secreto, após argüição pública, a escolha
de pre si den tes do Ban co do Bra sil, da Ca i xa Eco nômi ca Fe de ral e da Pe tro bras.
O objetivo, Sr. Pre si den te, é exa ta men te au men tar a respon sa bi li da de des ta Casa, va lo ri zar
a par ti ci pa ção de seus mem bros nes se de ba te,
a exem plo do que ocorreu ago ra quando a
Impren sa indica que o merca do absorveu bem o
nome proposto pelo Presidente da República para
di ri gir a Pe tro bras.
Gostaria que esta Casa pudesse, antes do
mer ca do, dar a sua in dis pen sá vel par ti ci pa ção, porque isso aumentaria não só a responsabilidade do
Senhor Presidente da República pela indicação,
mas a do Se na do Fe de ral.
Trago a esta Casa, Sr. Presidente, a pre o cupação do povo tocantinense, representado por mim
e pelos Se nadores Carlos Pa trocínio e Leomar Qu intanilha, acerca de uma questão que tenho con siderado prioritária desde o início de mi nhas ati vi dades nes ta Casa.
Ocupo a tribuna na tarde de hoje para, mais
uma vez, voltar ao tema que tem sido o centro de
mi nha aten ção nes se iní cio de Le gis la tu ra e que espero ve nha a inspirar a ex pressiva ma ioria dos
mem bros do Se na do Fe de ral, res so an do por toda a
so ci e da de bra si le i ra.
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Refiro-me
à
urgente
necessidade
de
analisarmos de forma abrangente os diversos
aspectos da situação da criança e do adolescente
no Brasil, repensando as políticas públicas até
então implementadas, propondo soluções e lutando
por sua implementação. Isso foi objeto de
requerimento que apresentei quando propus a
criação da Comissão Especial da Criança e do
Adolescente. Essa proposta aguarda inclusão na
Ordem do Dia.
Na semana passada, esse gravíssimo pro blema foi novamente objeto de detalhada aná lise fei ta
por se to res da so ci e da de, quan do da 27ª Ses são do
Tribunal Permanente dos Povos, realizada no Me morial da América Latina, na capital paulista, cuja
sen ten ça foi di vul ga da on tem. Fir ma do pe los ju ris tas
Dalmo de Abreu Dallari, Rubens Aprobato e Luis
Moita, presidentes da sessão, o documento traz
acir ra das crí ti cas ao de sem pe nho dos Três Po de res
frente à ques tão, con de nan do-os e res pon sa bi li zando-os pela falta de proteção à criança e ao ado lescente. Critica o Ju di ciá rio e o Mi nis té rio Pú bli co por
tenderem à criminalização excessiva das condutas
dos adolescente e o Executivo, por omitir-se e não
colocar em prática os imperativos constitucionais
que priorizam a pro te ção à cri an ça e ao ado les cente, fato que se ma te ri a li za no cor te de ver bas para a
educação e programas sociais, e desvios de re cursos internacionais destinados a programas infantis
para aten der a ou tras fi na li da des. Fi nal men te, cri ti ca
os Parlamentares pela inércia no cum primento da
obri ga ção de com ple men tar a le gis la ção ne ces sá ria
à fiscalização do cum primento das leis por parte do
Executivo.
De acordo com matéria publicada hoje no
pres ti gi o so Correio Braziliense, com escopo em
dados do Tribunal dos Povos, os números dos cri mes con tra a in fân cia e a ado les cên cia são es tar rece do res. A taxa de mor ta li da de in fan til é de 37,5 bebês mortos para cada 1.000 nas ci dos vi vos, quan do
a mé dia ace i tá vel é de dez para cada 1.000. Qu an to
à gravidez na adolescência, 31 mil meninas, entre
dez e 14 anos, dão entrada anualmente nas ma terni da des des te País. O tra ba lho in fan til in clui 583 mil
crianças entre cinco e nove anos, subindo para as sustadores três milhões e meio de cri an ças se considerarmos as crianças até 14 anos. Um milhão e
meio de crianças entre sete e 14 anos estão fora
das sa las de aula. Um mi lhão de ado les cen tes, en tre
15 e 19 anos, 6,8% da população nessa faixa etária,
são anal fa be tos.
Sr. Presidente, num raciocínio e num exemplo
simplista, comparo a situação da criança e do ado -
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les cen te à dos car ros aban do na dos. De vi do ao avanço no ca das tro or ga ni za do pelo Re na van, che ga mos à
tris te cons ta ta ção de que é pos sí vel lo ca li zar ime di a tamente o proprietário de um carro abandonado em
qual quer rua des te país e re co lhê-lo a um pá tio do Detran, onde são tomadas todas as providências para
que aquele veículo seja restituído ao seu pro pri e tário. Ocor ra esse epi só dio em qual quer ci da de des te
País, isso acontece com um ve í cu lo. To da via, fa çamos a experiência de de i xar uma cri an ça na rua de
qual quer ca pi tal bra si le i ra e cons ta ta re mos que essa
criança vai permanecer por dias, meses e anos no
mais profundo abandono, sem que tenhamos ne nhum tipo de cadastro, de re gis tro que pos sa iden tifi cá-la, de onde vem e quem são os seus pais.
O mais defasado, o não informatizado de to dos os registros, a saber, desde o Registro de Pro priedade Imobiliária ou o Registro Na cional de Ve ículos Automotores, é exatamente o da certidão de
nascimento – instrumento de cidadania negado a
milhares de crianças brasileiras. Além de não ter
seu registro informatizado, além de não permitir a
imediata iden ti fi ca ção da cri an ça, à cer ti dão de nascimento, o termo de cidadania brasileira, não têm
aces so mi lha res de cri an ças nes te País.
Dentre as diversas propostas apresentadas, o
documento do Tribunal Per ma nen te dos Po vos propugna pela eliminação do trabalho infanto-juvenil, a
supressão dos tra ta men tos ve xa tó ri os nas instituições
de internação, o abandono da prática abusiva de
partos cesarianos, a repressão à pedofilia e à vi olência sexual contra crianças e adolescentes, in clusi ve no âm bi to fa mi li ar.
Mais relevante ainda e totalmente em con sonância com a proposta que apresentei nesta Casa,
a sentença sugere “que a proteção à criança e ao
adolescente brasileiros seja assumida como uma
causa nacional, a partir de um pacto firmado entre
políticos e a sociedade civil, com aplicação ga ran tida e continuidade assegurada, in dependente da al ternância do Poder”, e ainda, “a formulação de pro jetos de alterações legislativas com medidas pon tua is de alta efi cá cia e du ras san ções aos in fra to res”.
Assim, dada a re le vân cia do tema, a se ri e da de
do trabalho realizado pelo Tribunal dos Povos, em
conjunto com a OAB de São Pa u lo, e a im por tân cia
do seu conteúdo, requeiro a transcrição nos Anais
do Senado Fe deral da sentença proferida na 27ª
Sessão do Tribunal Permanente dos Povos, que
anexo a este pro nunciamento, convocando os co legas des ta Casa a não me dir mos es for ços até en contrarmos os caminhos e im ple men tar mos as soluções
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que propiciem a garantia dos direitos fundamentais
da cri an ça e do ado les cen te bra si le i ros.
Sr. Presidente, exemplos nós os temos:
assistimos aqui, no Governo do Distrito Federal, ao
surgimento da “Bolsa Escola”. Este foi um grande
avanço, Sr. Presidente.
Mas quero falar um pouco sobre meu Estado,
o Tocantins. Lá temos um programa, que considero
de renda mínima, denominado “Os Pioneiros
Mirins”, que abriga hoje 30 mil crianças. São 30 mil
famílias tocantinenses que se valem dessa iniciativa
para escapar da fome, da miséria absoluta e do
abandono, encontrando no Governo do Estado uma
parceria que está funcionando para a família
tocantinense. São 30 mil crianças, Sr. Presidente.
Se transferíssemos proporcionalmente esse número
ao País, equivaleria a dizer que o Governo Federal
poderia estar com um programa abrangendo 4,2
milhões de crianças. Qual não seria a
transformação, Sr. Presidente, se houvesse uma
posição política firme e determinada com relação ao
abandono da infância neste País?
Não descansarei, Sr. Presidente, já que outros
Estados apresentam diferentes programas de renda
mínima destinados à criança. Esse programa a que
me referi – “Os Pioneiros Mirins” –, do Estados do
Tocantins,
envolveu
todos
os
Municípios
tocantinenses. A exemplo desse programa, como
prefeito, criei “Os Amigos do Meio Ambiente”,
contemplando 700 crianças, que passaram a
receber informação especializada sobre questões
ambientais, preparo de mudas de árvores frutíferas,
projetos de urbanização e paisagismo. Qual não foi
a identificação daquelas crianças com esse
programa, Sr. Presidente? A iniciativa foi tão eficaz
que a Unicef a carimbou, dele passando a ser
parceira. Portanto, Sr. Presidente, exemplos nós
temos!
Quero crer nas preocupações externadas pela
digníssima Primeira Dama deste País, mulher
respeitada pelo seu desejo de servir aos nossos
irmãos brasileiros por meio do programa
Comunidade Solidária. Todavia, sinceramente, no
meu entendimento, esse programa é tímido, de
pouca eficácia, tendo em vista a profunda crise
vivida pela infância no Brasil, os problemas
enfrentados pela criança brasileira, desde, como
disse, o registro de nascimento e a expedição da
respectiva certidão, talvez o primeiro passo.
Por tan to, Sr. Pre si den te, de ve-se re gis trar a indignação, a voz veemente que se fará ouvir com a
participação desta Casa, da Câmara dos De pu ta-
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dos, da sociedade civil, da OAB de São Paulo e, fi nalmente, do Tribunal Permanente dos Po vos, que
infligiu ao nosso País esta condenação, que, cer tamen te, ca u sa rá cons tran gi men to ao Bra sil lá fora. E
é preciso haver constrangimento por parte de to dos
nós – e in cluo nos so Se na do Fe de ral, o Con gres so
Na ci o nal e to dos os seg men tos da nos sa so ci e da de
res pon sá ve is por este gra ve pro ble ma.
Não descansarei, Sr. Presidente, enquanto
não en ten der que o Go ver no Fe de ral te nha ado ta do
alguma me dida realmente eficaz. A este propósito,
Sr. Pre si den te, como cos tu mo ver al guns Srs. Par lamen ta res se re fe ri rem a co le gas Se na do res, do PFL
ou de outros partidos que apoiam o Governo nesta
Casa, como sendo da bancada governista, da ban cada de apoio ao Governo Fe deral, que ro deixar
cla ro que mi nha mis são nes ta Casa é re pre sen tar o
povo do meu Esta do. Sou do PFL, mas te nho ado tado uma pos tu ra que está à al tu ra do que de se ja va o
cidadão tocantinense quando escolheu meu nome
para representar a mais nova Unidade da Fe de ração nes ta Casa. Te nho tido, den tro do meu Par ti do,
a li ber da de para co lo car te mas à dis cus são con trá rios às privatizações da Petrobras, da Caixa Eco nômica Fe deral, do Banco do Brasil, por exemplo, e
não aceitarei nenhum tipo de restrição de quem
quer que seja ao externar a minha preocupação
com es sas ins ti tu i ções, que con si de ro es tra té gi cas e
fundamentais à estrutura do Estado, como con du toras de políticas importantes para a reconstrução
des te País.
Portanto, Sr. Presidente, quero conclamar os
meus Pares do Senado Fe deral para instituirmos a
“Bancada da Criança”, a fim de sermos veementes
na nossa conduta, na nossa atuação, até que esse
problema seja encarado com mais seriedade, com
mais vontade e com mais determinação por todas
as au to ri da des, por to dos os Go ver na do res de Estados e pelo Go ver no Fe de ral.
Ao pedir, Sr. Presidente, a transcrição, nos
Anais do Senado, da Sentença proferida na 27ª
Sessão do Tribunal Permanente dos Povos, quero
deixar consignados aqui os meus votos de con gratulação, de solidariedade à OAB de São Paulo, co mun gan do da mes ma in dig na ção e da mes ma pre ocupação, e, ao final de tudo, deixar consignada a
minha esperança de ver surgir, nesta Casa e neste
País, uma preocupação com relação a esse as sunto, que, definitivamente, não nos deixa dor mir: o
abandono da criança e do adolescente em nos so
País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR EDUARDO SIQUEIRA
CAMPOS EM SEU PRONUNCIAMENTO:

579

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

580

581

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

582

583

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

584

585

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

586

587

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

588

589

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

590

591

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

592

593

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

594

595

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

596

597

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MARÇO 1999

MARÇO 1999

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Durante o discurso do Sr. Eduardo
Siqueira Campos, o Sr. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da
Presidência, que é ocupada pelo Sr.
Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – V. Exª
será atendido nos termos regimentais.
Concedo a palavra ao Senador Ernandes
Amorim.
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB – RO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, na
condição de representante do Estado de Rondônia,
não poderia deixar de trazer denúncias a esta Casa,
como tantas outras que já fiz aqui, todas elas com
fundamento. Dias atrás, estivemos com o Ministro
de Minas e Energia, Rodolpho Taurinho Neto, e fiz
algumas denúncias em relação ao sistema de
privatização das empresas energéticas do meu
Estado, Rondônia. Lamentavelmente, não foram
tomadas as posições necessárias, tendo em vista
ter o Ministro se afastado do cargo.
Logo depois, retornei àquele Ministério na
companhia do Governador do Estado, de outros
dois Senadores, do Presidente da Assembléia
Legislativa do meu Estado e, também, de alguns
Deputados Federais. Repeti as denúncias, e o
Ministro ainda disse, na presença do meu
Governador e dos colegas Senadores, que eram
graves e teriam que ser apuradas.
Até então, lamentavelmente, não houve
nenhuma tomada de posição de que tivéssemos
conhecimento. Todos esses abusos tomaram como
base a Medida Provisória nº 1.531/11. É evidente
que há um abuso na aplicação dessa medida, até
porque foi instituída para a dispensa de licitação,
para aquelas empresas que geravam energia por
meio das hidroelétricas e que, no passado,
tiveram que passar por uma licitação para ter o
direito de gerar energia. Então, não haveria a
necessidade
de
nova
licitação.
Todavia,
distorcendo os objetivos da medida provisória e
enganando, lesando, esbulhando e destruindo o
desenvolvimento do Estado de Rondônia, a
administração do Governo que cuida da
privatização da Ceron está dispensando licitações
na área de geração térmica de energia. Essa
dispensa não poderia ser feita até porque o princípio
dessa medida provisória não abrangeria os
produtores independentes que querem gerar
energia e depois vendê-la.
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Sr. Presidente, os contratos assinados nessa
área de energia, dispensados de licitação, são
milionários. As negociatas são montadas depois
pelo diretor da empresa, por um presidente, por
um terceiro escalão. Há, inclusive, negociata
envolvendo o parque gerador de energia do
Estado de Rondônia, a Ceron, instalada em 52
Municípios do Estado.
Uma medida provisória encaminhava a Ceron
para ser privatizada, mas os trâmites dessa
medida não foram seguidos. Logo após, a
Diretoria da Ceron, hoje Presidência, passou todo
o patrimônio – maquinário, estrutura, depósito,
telefones, motores, sistema de transportes,
inclusive funcionários – para uma empresa que
dizem ser espanhola, a Guascor. Todo esse
patrimônio entregue a uma empresa para que gere
energia num comodato de doze anos.
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, a Ceron
foi federalizada para ser privatizada, não para
fazer um contrato de doze anos de comodato com
uma empresa cujas origens ninguém conhece,
que não investiu um centavo em Rondônia, mas
que recebeu do Governo Federal, por meio desse
sistema de privatização, este vultoso patrimônio
que é a geração de energia para todo o Estado. A
Ceron ainda doou à Guascor todo o combustível e
lubrificante para a geração de energia, garantiu a
reposição de peças e mais a realização de obras.
Essa empresa está gerando energia e vendendo-a
para o povo de Rondônia e para a própria Ceron a
R$93,00 a mw/h.
Ora, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
antes da federalização, o preço pago no Estado
pela energia dos produtores independentes era
entre R$40,00 e R$45,00 ou, no máximo,
R$60,00 a mw/h. Com a pr ivatização, em vez de
se baratear o custo da energia, houve um
aumento de R$60,00 para R$93,00 a mw/h,
sacrificando a população do meu Estado, que já é
pobre
e
distante
de
qualquer
apoio
governamental. Agora, se vê obrigada a pagar
energia gerada com o maquinário comprado com
dinheiro do povo, da empresa pública Ceron, que
forneceu o óleo, a reposição de peças, o
lubrificante e toda a estrutura, do telefone à
cadeira para a empresa sentar. E o povo, em vez
de ter a energia entre R$40,00 e R$60,00 a mw/h,
a está pagando a R$93,00. Isso – tenho certeza
de que será apurado – é caso de polícia, é um
roubo, um esbulho ao patrimônio do povo de
Rondônia.
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Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como
uma empresa chega sem nada, sem ao menos uma
pequena máquina de contabilizar, e recebe todo o
patrimônio, apoio, funcionários, só para gerar
energia e vender a R$93,00 a mw/h? Isso pode
estar acontecendo em outros Estados. No Acre, por
exemplo, na mesma região onde estão implantadas
essas mutretas, já existe uma ação sendo apurada
pelo Ministério Público, porque lá também estão
sendo usados esses artifícios em relação aos
abusos na geração de energia.
Essa medida provisória, como foi proposta,
serviria para dispensar a licitação daqueles
produtores que já teriam passado pelo crivo da
licitação na hora de gerar energia. Agora, para os
produtores independentes que vão ao Estado ou
que vêm ao Brasil para gerar energia a óleo ou à
lenha, evidentemente, teria de haver nova licitação.
Afinal de contas, para que uma prefeitura possa
comprar um caderno ou uma cadeira, há um
processo de licitação. No entanto, para se fazer um
contrato de quinhentos, seiscentos, um bilhão de
reais, baseado na armação feita entre essa medida
provisória e esse esquema dentro do Governo, na
área energética, dispensa-se a licitação.
Atualmente, estão montando um esquema no
Estado para buscar o gás de Urucum e implantar
uma termoelétrica, que custará entre seiscentos e
um bilhão de reais. Já existe essa armação toda
para dispensar a contratante de uma licitação.
Como é que um montante de R$600 milhões
para gerar 300 megawatts, quase duas vezes maior
do que a Hidrelétrica de Samuel, se assina um
contrato desse tipo sem qualquer instrumento de
licitação, à mercê da vontade do presidente da
Ceron e de alguns aposentados do sistema elétrico,
que estão fazendo um tripé nessas vendas, nessa
federalização, para serem beneficiados após as
privatizações.
Se isso não bastasse, Sr. Presidente, a
empresa Guascor, que chegou a Rondônia,
conseguiu, por contratos fraudulentos, gerar
energia para 49 dos 52 Municípios do Estado. O
atual presidente comprou, com dinheiro da própria
Ceron, os direitos de exploração de uma
hidrelétrica concedidos a uma empresa pelo
Dnaee na cidade de Machadinho, em Rondônia, e
colocou-a nas mãos da Guascor. Com o dinheiro
do próprio sistema, a hidrelétrica será construída
para a Guascor. Nunca vi negócio tão bom quanto
esse – nem os tais negócios da China.
Não sei qual será, a par tir de ago ra, o en ca-
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minhamento a ser dado a esta ques tão: se aci onar o Tri bu nal de Con tas para anu lar es ses contratos leoninos ou se instaurar uma CPI para
apurar as fraudes no sistema elétrico. A todo
momento, aprovamos mi lhões de reais a serem
in ves ti dos nessas em pre sas que es tão sendo pri va ti za das. Não sei se o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral
poderia dar je i to nes ta situação. É ne ces sá rio to mar uma po si ção. Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Se na do res, faço parte da Co mis são Mista de Orça mento, e, no mês de dezem bro, ao apa gar das luzes, no pe núl ti mo dia, es ta va sen do apro va da a libe ra ção de R$44 mi lhões para a Ce ron. O Go verno Fede ral re passou esse di nhe i ro, com as obras
já cons tru í das sem licitação, sem nenhum trâmite
le gal, por in ter mé dio do Mi nis té rio, com o nos so protesto e de vários Deputados da Comissão de Orça mento. O dinheiro foi encaminhado para o Estado
de Rondônia, e ninguém sabe o seu destino. A pri va ti za ção do se tor elé tri co é uma ca i xa pre ta.
Nun ca mais ouvi di zer que ti ves se sido fe i ta
uma li ci ta ção para obras no se tor elé tri co, ou sido
re pas sa do a es sas em pre sas tal sis te ma de ge ração de ener gia. Te nho a cer te za de que to dos esses pro ble mas têm o mes mo pano de fun do, a Medida Provisória nº 1.531/11, que está sendo usada
como se fos se para apli car na ge ra ção de ener gia termoelétrica.
Estamos diante de uma si tuação que deve
ser apurada. Tenho certeza que o povo de Rondô nia não pode pa gar o valor que está sen do cobra do, ou seja, de R$40,00 a R$60,00 mw/h pas sa
a R$93,00 mw/h, e a em pre sa que re ce be esse dinhe i ro não apli ca um cen ta vo em Ron dô nia. Isso
prejudica o nos so Esta do, que é de tentor de 30%
des sa em presa; a ad mi nis tra ção que está cu i dando da Ce ron não dá satis fa ção ao Go verno do
Esta do, não aten de par lamentares e não res peita
a po pu la ção de Rondô nia. O sis te ma é mandar
para lá um aposentado da Eletrobrás ou da Ele tronorte que im põe regras, desconhecendo e des respeitando o povo do Estado de Rondônia, prin ci palmen te o Go ver no do Esta do.
Fiz vários requerimentos, que foram apre sen ta dos nas três úl ti mas ses sões, em que pe dimos informações so bre o que foi investido na
Ceron desde o início do processo de pri va ti zação, qual a origem desses recursos, quais as
melhorias no siste ma de fornecimento de ener gia elétrica aos consumidores e se houve au mento de geração de oferta de energia elétrica,
mo da li da de de con tra to dos pro du to res in -
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de pendentes, que é o caso da denúncia que
faço, e termos e condições do processo de co mo da to já con clu í do na que le se tor.
O ou tro re que ri men to é di ri gi do ao Mi nis tro
de Minas e Energia, pe dindo informações sobre
o valor total dos investimentos individuais nas
empresas concessionárias de energia elétrica já
leiloadas e privatizadas, fonte dos recursos, va lores individuais pagos pe las concessionárias
de ener gia elé tri ca já le i lo a das e pri va ti za das, valor total investido nas concessionárias de ener gia elétrica, valor total arrecadado nas pri va ti zações das con ces sões de ener gia e o cus to/be nefí cio des ses in ves ti men tos para a pri va ti za ção.
O outro requerimento está relacionado à
usina de Machadinho, que a empresa Ce ron
com prou e “doou” para a em pre sa Gu as cor. Quero saber de quem é essa empresa, quem está
por trás desses inte res ses es cu sos que pre ju dicam tan to os Esta dos da Re gião Nor te, des tru indo um patrimônio que há mais de trinta anos o
povo do Esta do de Ron dô nia cons tru iu.
Sr. Presidente, de agora em diante, vamos
bater neste assunto todos os dias. É pena que
os Senadores que estiveram co nosco no Mi nistério de Minas e Energia – os representantes do
Acre que têm ação correndo na Justiça contra
essas ne gociatas – não estejam presentes. Va mos insistir até que o Tribunal de Contas, o Mi nis té rio Pú bli co Fe de ral e as au to ri da des com petentes dêem satisfação do que vem ocorrendo
no meu Esta do.
Mu i to obri ga do.
O SR. PRESIDENTE (Ro ber to Fre i re) – Com a
palavra a Senadora Emilia Fernandes, por cessão
da Se na do ra Mar lu ce Pin to, que já ha via ad qui ri do o
di re i to por ces são do Se na dor Car los Pa tro cí nio.
A SRA. EMILIA FERNANDES (Bloco/PDT –
RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores,
hoje eu gostaria de fazer aqui um chamamento ao
povo bra si le i ro.
O nosso Ple nário hoje está reduzido, há co missões neste mo mento, reunião de líderes que
logo em seguida vai acontecer, mas nós acre di tamos que o que se fala aqui nesta Casa certamente
deve che gar aos ou vi dos do povo bra si le i ro e, prin cipal men te, quan do nós bus ca mos fa zer uma aná li se,
uma re fle xão da re a li da de na ci o nal.
Nesse sentido, trago inicialmente al guns da dos, principalmente do ponto de vista econômico e
so ci al, fun da men tal para aju dar na com pre en são do
que está ocor ren do na nos sa vi são.
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Mas, mais do que isso, quero advertir para a
necessidade de se alterar com urgência e
radicalidade os rumos do País.
Para começar, é preciso destacar que vivemos
atualmente a maior recessão registrada no País
desde a década de 20, que resulta nos piores
indicadores econômicos e sociais da história do
Brasil.
O crescimento do PIB que, em 1994, era de
5,95%, decresceu para 4,29%, em 1995, chegando
a 2,98%, em 1996, e, des de en tão, vem ca in do até
próximo de zero, com perspectiva de tornar-se ne gativo neste e nos próximos anos. Com as últimas
medidas adotadas pelo Go ver no, a eco no mia na ci onal foi definitivamente empurrada para a recessão,
com a quebradeira do setor industrial, em po bre cimento do campo e aumento alarmante do ín di ce de
desemprego.
Segundo o economista Márcio Porchman, da
Unicamp, a taxa de de sem pre go pode al can çar a
taxa de 13,6%, de acor do com cri té ri os ofi ci a is de
me di ção, atin gindo cer ca de 10,2 milhões de pes soas, o que, a con fir mar-se, ad quirirá di men sões
de uma ver dadeira tra gédia. De julho de 1994 a
de zem bro de 1996, o se tor ban cário dis pensou
54% de seu pessoal; o setor têxtil dis pensou
33,4%; o da bor ra cha, 29%; o do ves tuá rio,
28,1%; enquanto, no cam po, cer ca de 200 mil traba lha do res per de ram seus em pregos ape nas na
sa fra de 1997. A ver da de é que o de sem pre go dupli cou nos pri me i ros qua tro anos do Go ver no FHC,
des do bran do-se em ín dices de ina dimplência
cres cen tes, violência social, desagregação familiar
e ex plo ra ção in fan til.
Atualmente, tam bém fruto dessa política de
desmonte da economia nacional, registra-se uma
concentração de renda sem precedentes: ape nas
10% da po pu la ção de têm 47% da ren da na ci o nal. E,
se gun do o IBGE, cer ca de 10,3 mi lhões de fa mí li as,
ou seja, o equi va len te a um ter ço da po pu la ção brasileira, vivem com menos de meio salário míni mo
por mês. Mesmo di ante disso, o Governo promo ve
cortes nos recursos dos programas de Renda Mí nima, das Frentes de Trabalho, das ins ti tu i ções vol tadas à as sis tên cia so ci al.
Esse quadro que o Governo insiste em
continuar escondendo é resultado de uma política
econômica inte i ramente equi vocada que abandonou
ou traiu a idéia original do Real, desviando-se para
a total submissão ao capital especulativo inter nacional. Nesses quatro anos, radicalizando a política
iniciada por Collor, o Governo FHC promoveu a fragi lização do Estado nacional, a desnacionalizaçãoda infra-es-
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trutura do País, o enfraquecimento do mercado
interno, a concentração de renda, o arrocho salarial
e o desemprego. Em conseqüência de política
nefasta, a Nação está submetida a situações como
o recente blecaute, que nada mais é do que
resultado das privatizações irresponsáveis, da
ausência de investimentos públicos e privados
estran geiros e do descaso para com a população.
Nos últimos cinco anos, cerca de 600 grandes
empresas públicas e privadas nacionais foram
vendidas, fazendo com que, entre 1994 e 1996, a
participação do capital estrangeiro nas receitas
empresariais crescesse de 32% para 44,1%,
enquanto a presença nacional fosse reduzida de
24% para 20%. As estatais, por sua vez, uma a uma
– Usiminas, CSN, Vale do Rio Doce e tantas outras
– foram sendo vendidas, segundo o Governo, para
“abater a dívida”, deixando o País à mercê dos
monopólios em áreas vitais para a economia e a
segurança nacional. As empresas que sobreviveram
às privatizações e à desnacionalização foram
submetidas à desastrosa política de importações,
que destruiu diversos setores econômicos, gerando
mais dependência e desemprego.
Na agropecuária, a política não poderia ser
mais infeliz, pois, em quatro anos de Real,
assistimos ao crescimento das importações de
produtos primários, à descapitalização dos
produtores, ao empobrecimento do campo e ao
aumento do êxodo rural. Somente neste ano, o
Brasil vai gastar US$2 bilhões com a importação de
algodão, feijão, milho, arroz e trigo, aumentando
drasticamente a dependência alimentar do País e a
crise no campo. Apesar disso, enquanto os Estados
Unidos e a Comunidade Européia aumentavam a
alíquota para importação de grãos, o Governo
brasileiro comprometia-se com o FMI em cortar todo
tipo de subsídio para a agricultura nacional.
Srªs e Srs. Senadores, agora, estamos diante
de nova tentativa de privatização radical do setor
energético,
que
chega
ao
extremo
da
desnacionalização do rio São Francisco e da
entrega do controle das águas nacionais. Na
mesma direção irresponsável, o Governo pretende
abrir mão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica
Federal, dos Correios e Telégrafos e, apesar de
negar, também da Petrobras. Sem falar que o
Banco Central do Brasil já está informalmente
privatizado, com a presença de um ex-funcionário
do maior especulador do mundo em sua
presidência.
No en tan to, ape sar de ven der es ta ta is, de cor-
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tar recursos públicos e de arrochar os salários dos
trabalhadores e do funcionalismo, a dívida externa
só aumen tou, pas san do da casa dos US$100 bi lhões
para mais de US$400 bilhões, por conta das ma i ores ta xas de ju ros do mun do. Com a re cen te des valorização da moeda, a dívida do Tesouro Nacional
cresceu, somente em janeiro, um total de R$65,7 bi lhões, favorecendo o sistema financeiro, únicos be neficiados pela atual política mo netária e eco nô mica. Não é por nada que, em janeiro, os bancos pri vados lu craram cerca de R$3,3 bilhões – pra ti camente o do bro do lucro obtido em todo o ano de
1998.
Tão grave quanto a crise, que os indicadores
de mons tram de for ma cris ta li na, foi a pos tu ra do Gover no, que pre fe riu es con der essa re a li da de da so cie da de e pra ti car o que con si de ra mos um ver da de i ro
estelionato nas úl ti mas ele i ções pre si den ci a is. Amea çan do o povo com o “caos” de uma pos sí vel vi tó ria
oposicionista, o Governo Fe deral prometeu que,
“de po is de der ro tar a in fla ção”, ha via che ga do a vez
de ge rar em pre gos – que fi xou em sete mi lhões, em
todo o País. Isso, é bom lem brar, a par tir de um proces so de re e le i ção – que deu a vi tó ria ao atu al Presi den te da Re pú bli ca des te País – in te i ra men te vi ciado em sua ori gem, fato evi den ci a do pela com pra e
venda de votos para garantir aprovação no Con gresso Nacional. E diga-se de passagem, até hoje
esse fato não foi esclarecido devidamente. Insta la-se todo tipo de CPI, mas ainda não se buscou a
CPI dos corruptores que compraram os votos para
garantir a aprovação da emenda da reeleição no
Congresso.
Mas o que terminou ocorrendo não foi nem
uma coisa nem ou tra, pois a in flação se faz pre sen te, ame a çan do o po der aqui si ti vo dos tra ba lhado res, en quanto o desem pre go au menta a cada
dia que pas sa. O Brasil traído, subme ti do a um
inédito e ver go nho so pro ces so de de pendência
externa, as sis te ao agrava men to da re ces são e
sen te frus tração dian te da au sên cia de qual quer
pro je to de de senvolvimento. É pre ciso parar ur gen te men te com esse pro ces so, resga tar o sen ti men to de Na ção, cri ar ex pec ta ti vas de de sen vol vimento, de gera ção de empregos e, prin ci pal mente, de jus ti ça so ci al.
Diante do esgotamento entre o discurso e a
prá ti ca, ou, mais gra ve do que isso, de sua aba la da
autoridade política in terna e externa, é imperioso
que o atual Presidente da República, na avaliação
do PDT, afaste-se do car go, cri an do con di ções para
que o País encontre um novo caminho para a vida
dos bra si le i ros.
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A Nação está cansada de esperar pela adoção
de medidas prioritárias, como a redução das taxas
de juros, a Reforma Tributária e uma Política
Industrial,
entre
outras,
sistematicamente
discursadas, mas não planejadas, e que vêm sendo
adiadas, enquanto tentam-se impor pautas para
desviar a atenção da sociedade, como a Reforma
Política ou a extinção da Justiça do Trabalho, que é
agora o canal que se está buscando,
desrespeitando-se e, até mesmo, em determinados
momentos, desmoralizando-se o Poder Judiciário.
O Brasil precisa de um Governo voltado para
o desenvolvimento nacional, que mobilize suas
energias com grandeza em favor da Nação e do
povo brasileiro, e não contra ele, contra o Pacto
Federativo, contra os Estados e Municípios, contra
a produção e contra os trabalhadores, como temos
assistido.
É preciso que a Nação aprofunde rapidamente
essa avaliação, e é daqui que fazemos o
chamamento ao povo brasileiro, perguntando: o que
ainda podemos esperar que seja feito pelo atual
Governo, em nome do ajuste fiscal, sem fim e sem
resultados, a não ser o agravamento da crise a cada
nova medida adotada?
A privatização do Banco do Brasil, da Caixa
Econômica Federal e dos sistemas financeiros
estaduais, deixando o País sem bancos, sem
capacidade de investimentos, sem instituições que
financiem a agropecuária ou invistam no setor
habitacional, entre outras medidas?
Vamos esperar o desemprego atingir índices
ainda mais dramáticos do que os atuais,
comprometendo o presente e o futuro desta e das
próximas gerações de brasileiros? Além disso,
apesar de sacrificado com a humilhação da falta de
trabalho, privado de direitos humanos básicos e, em
conseqüência, de uma renda capaz de sustentar
seus familiares, nosso povo ficará sem a Justiça do
Trabalho, que estão tentando extinguir.
Vamos esperar a desnacionalização do
parque industrial brasileiro, que já teve cerca de
80% das grandes empresas vendidas, impondo-se
um regime de dependência sem precedentes na
história do Brasil, capaz de fazer retroceder a
economia nacional ao período anterior à
Revolução de 1930?
Vamos esperar a Petrobras ser entregue a
empresas privadas, deixando o Brasil sem política
para o setor, sem reservas estratégicas ou, ainda
mais grave, exposto apenas à sanha do lucro
imediato, como vem ocorrendo em todos os setores
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privatizados? A Companhia Vale do Rio Doce, por
exemplo, dos R$460 milhões do lucro obtido no ano
passado, distribuiu R$246 milhões a título de
dividendos, abrindo mão de investimentos.
Vamos esperar o pacto fe derativo ser des tru ído, empurrando o País para a quebra de relações
institucionais que conformaram a Nação brasileira,
um dos ma i o res exem plos de con vi vên cia har mo ni osa en tre o con jun to de seus en tes fe de ra dos, ape sar
de sua ex ten são, de sua di ver si da de re gi o nal e di feren ças cul tu ra is?
Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, quero
trazer o caso específico do Rio Gran de do Sul, que
de ja ne i ro até hoje teve re ti dos cer ca de R$40 mi lhões
pelo Governo Fe deral, que insiste em desconhecer
nossas di ficul da des. Herda mos uma dí vi da de
R$13,4 bi lhões e um dé fi cit ope ra ci o nal de R$1,2
bi lhão. Por isso, nos úl ti mos dias, o Go ver no es tadual sus pen deu re passes de re cur sos às duas
mon ta do ras – GM e Ford, por con ta dos sub sí di os
e fi nan ci a men tos. Se gundo in for ma ção ofi cial do
Go ver no, já foram re pas sa dos R$390,6 mi lhões
para a GM e a Ford, fal tan do o re pas se de
R$466,9 mi lhões, dos R$866,8 mi lhões do cus to
to tal es ti ma do para a im plan ta ção das duas empre sas. Ve jam V. Exªs que es sas duas gran des
mul ti na ci o na is im pu se ram ao Esta do do Rio
Gran de do Sul um alto pre ço, ao qual o Go ver no
es ta du al an te ri or se sub me teu, co lo can do o
povo ga ú cho em di fi cul da des de toda or dem,
por que hoje te mos po bre za no cam po e na ci dade, pro ble mas gra vís si mos na área da sa ú de e
até es co las com fal ta de pro fes so res, sem que o
Go ver no pos sa no me ar ou tros, di an te das di fi cul da des. Se gun do con tra to fir ma do ain da em
1999, o Go ver no do Esta do do Rio Gran de do
Sul deveria re pas sar mais R$466,9 milhões para
es sas duas gi gan tes. Con tu do, ten do em vis ta tratar-se de pon to es tra té gi co do Mer co sul, a per manên cia das em pre sas no Estado in teressa não só
a elas, mas cer ta men te ao Go ver no, que aci ma de
tudo de se ja o diá lo go.
A verdade é que tais valores são impagáveis,
obrigando o Go verno do Estado, di ante da pressão
federal e da herança do Governo anterior, a adotar
medidas como es sas a que nos re fe ri mos, para preservar os interesses do Estado e da população em
primeiro lugar. Com isso, segundo manifestação do
Gover no es ta du al, ficariam preservadas as condições
de investimentos na agroindústria, gerando renda e
emprego e fixando o homem no campo, que é a
base para o desenvolvimento gaúcho. Além disso,
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poderia haver modernização do complexo cou re iro-calçadista, também fundamental, e fomento do
complexo me tal-mecânico. Enfim, sa be mos que gover nar é fa zer op ção, e a par tir des sa com pre en são
a decisão do Governo estadual tam bém garante a
pri o ri da de para in ves ti men tos na área so ci al, es pe cialmente em saúde, educação e ha bi ta ção, en tre ou tros se to res.
Ainda em relação à nossa situação e em
especial às recentes medidas adotadas, é preciso
reafirmar a disposição do Governo do Estado em
negociar, em abrir um processo de diálogo franco
e positivo com essas empresas para que, diante
da realidade, elas mesmas compreendam o que é
possível ser feito. Em nota oficial, o Executivo
estadual deixou claro que o Governo está e
sempre esteve aberto à negociação, desejando
que essas empresas contribuam para o
desenvolvimento econômico e social do Estado. A
presente atitude, portanto, é no sentido de tornar
sadia e transparente a relação entre o Governo e
as indústrias, não só nesse caso específico como
nos demais que venham a ocorrer.
Ainda gostaríamos de perguntar, finalmente,
se vamos esperar, para reavaliar os rumos desse
País, que a última das privatizações seja feita – a
da moeda nacional, com a dolarização da
economia, sonho de muitos especuladores e
objetivo inconfesso de setores da própria equipe
econômica do Governo.
Diante disso, temos uma posição firmada e
abraçada pelo Partido: o Presidente Fernando
Henrique Cardoso precisa realmente colocar na sua
pauta política a possibilidade da renúncia neste
momento da vida nacional, caminho este capaz de
criar novas condições de interlocução do Governo
com a sociedade, com os demais Poderes, com os
setores produtivos e com os trabalhadores, bem
como afirmar uma nova postura do País no campo
internacional. Nesse sentido, nosso Partido, o
PDT, está convocando a sociedade à reflexão, ao
debate e à mobilização, para resgatar a história do
Brasil, que é de progresso, desenvolvimento e fé
em seu futuro. Tudo isso foi muito bem demonstrado
por vários governos, inclusive os trabalhistas,
especialmente o de Getúlio Vargas, que deu
dimensão de Nação ao País, construiu sua
infra-estrutura industrial e organizou sua força de
trabalho, com direitos e dignidade.
Não estamos aqui pregando nenhum tipo de
golpismo – como alguns afirmam –, mas de fen dendo um pre ce i to cla ro e le gí ti mo, pre sen te na Cons ti-
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tu i ção Fe de ral, como for ma de res ga tar a go ver na bilidade do País, comprometida por uma das piores
ad mi nis tra ções de nos sa his tó ria, que vem des tru indo o patrimônio nacional, comprometendo a nos sa
so be ra nia e ame a çan do o Bra sil a re tro ce der à condi ção de co lô nia de pen den te e sub mis sa.
Seria de bom senso que o atual Presidente
fosse o primeiro a reconhecer que, passados ape nas três meses da reeleição, o País con vi ve com o
sen ti men to de fim de go ver no, e – o mais gra ve – de
um go ver no fra cas sa do no cam po eco nô mi co e social, desacreditado frente à sociedade, como evi denciam as recentes pesquisas, e impotente dian te
das pres sões ex ter nas.
Portanto, é preciso avançar nessa direção,
am pli an do o de ba te em tor no da ur gên cia da re núncia do atu al Pre si den te da Re pú bli ca, para que a sociedade brasileira possa se reencontrar e construir
uma agenda positiva para a Nação, que fortaleça a
pro du ção, de fi na po lí ti cas in dus tri al e agrí co la, re duza as ta xas de ju ros, pro mo va a ge ra ção de em pregos, a distribuição de renda, a valorização dos tra balhadores e restitua a esperança daqueles que
plantam, que produzem e que realmente fazem a
vida do nos so País.
Um país não pode es tar à dispo si ção de go ver no al gum, mas, an tes de tudo, deve per ten cer
a seu povo e dar ple nas con di ções de vida a sua
gen te, que, di an te da imi nên cia do caos so ci al, da
de sin te gra ção das ins ti tu i ções e do de ses pe ro,
tem o de ver e o po der de exercer seu di reito
cons ti tu ci o nal de exig ir mu dan ças an tes que o pior
aconteça.
Era o que eu ti nha a di zer, Sr. Pre si den te.
Mu i to obri ga da.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – Con cedo a pa lavra ao Senador Se bastião Rocha, avi san do-o de que res tam seis mi nu tos para en cer rar a
sessão.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Blo co/PDT – AP.
Pronuncia o seguinte dis cur so. Sem re vi são do orador.) – Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, pre ten dia nes ta tar de fa zer um pro nun ci a men to so bre o
tema da Campanha da Fraternidade deste ano,
aproveitando a homenagem que o Senado prestou
aos 90 anos de Dom Hélder Câmara. Como to dos
sabemos, o tema da Campanha da Fraternidade
des te ano é “Sem tra ba lho, por quê?” Em fun ção do
pou co tem po, trans fe ri rei o dis cur so para ou tra oportunidade.
Com re la ção à vi si ta ao Bra sil e ao Ama pá do
Se cre tá rio de Esta do de Ultra mar do Go ver no Fran-
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cês, Jean-Jack Qu ey ran ne, na se mana passa da,
tive opor tu ni da de de co nhecer e conver sar so bre
a in te gra ção, a co o pe ra ção que se de sen vol ve entre Brasil e Fran ça, com espe ci fi ca ção ma i or na
re la ção en tre Ama pá e Gui a na Fran cesa. Parti ci pei tam bém de um jan tar na Emba i xa da fran ce sa,
na terça-feira, a con vi te do Emba i xa dor Phi li pe Lecourtier.
Esperamos que, de fato, essa cooperação
progrida e possa reverter-se em benefício para as
duas comunidades: para os brasileiros que vivem
na região de fronteira, no Município de Oiapoque;
e para os franceses que residem na Guiana
Francesa.
Num futuro breve, poderão essas duas
Unidades Federativas estar devidamente integradas
por via rodoviária, com a França concluindo o trecho
entre Caiena e Saint George, que fica na margem
esquerda do Rio Oiapoque. O Governo brasileiro,
por sua vez, encontra-se muito atrasado nesse
compromisso que assumiu com o povo do Amapá e
com o Presidente Jacques Chirac de que
desenvolveria todos os esforços para concluir, no
menor tempo possível, a BR-156, que se encontra
apenas com 150 quilômetros pavimentados,
restando aproximadamente 450 quilômetros para a
ligação com o Município de Oiapoque, que fica na
margem direita do Rio Oiapoque.
Infelizmente, nesses quatro anos do atual
Governo, não tivemos liberação de um único
centavo de Real para essa rodovia, embora ela
tenha sido colocada no plano Brasil em Ação II.
Mesmo assim, as nossas expectativas não são as
melhores. Por isso, apelo para que o Governo
brasileiro honre esse compromisso de suma
importância para povo do Estado do Amapá.
Sr. Presidente, em visita aos Municípios de
Laranjal do Jari e Vitória do Jari, que ficam na
margem esquerda do Rio Jari, no oeste do Amapá,
reuni-me com centenas de agricultores que estão
pleiteando a legalização de uma área que pertence
ao Município. Há alguma parte dessa área em litígio
na justiça com os posseiros, mas a Prefeitura está
envidando todos os esforços junto ao INCRA para
que se possa regularizar essas terras a fim de que
sejam distribuídas aos agricultores.
Participei tam bém de importante reunião, em
que mantivemos contato com as lideranças do
acampamento que ainda não podemos chamar de
assentamento. A co mu ni da de lo cal e os agri cul to res
que lu tam pela re gu la ri za ção des sas ter ras re i vin dicam a ob ten ção, jun to ao INCRA, da do cu men ta ção
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e dos recursos necessários para a implementação
des se as sen ta men to e o es cla re ci men to do as sas sina to vi o len to de uma lí der dos agri cul to res sem ter ra
que estava coordenando todo o movimento no Mu nicípio de Laranjal do Jari. Dona Maria de Naza ré
Mineiro foi assassinada em novembro do ano pas sado por um pistoleiro contratado, provavelmente,
pe los pos se i ros da área. Re tor nan do a sua casa por
volta das 22 horas, foi alvejada brutalmente por al guns ti ros de arma de fogo, de es co pe ta. Até ago ra,
não houve qualquer esclarecimento a respeito da
au to ria des se as sas si na to. Gra ve é não se dar o devido seguimento ao inquérito policial, ao processo,
para que se pos sa des ven dar o au tor dos dis pa ros e
os mandantes, haja vista que todas as ca rac te rís ticas são de cri me en co men da do.
Assu mi mos, en tão, o com pro mis so de ar ti cu lar
junto à Se cretaria do Estado do Amapá, res pon sável pelo in qué ri to jun ta men te com o Mi nis té rio Pú blico e com a Po lí cia Fe de ral. Para isso, va mos a uma
audiência com o Ministro da Justiça Renan Ca lhe iros, com o ob je ti vo de exa ta men te bus car uma ação
mais efe ti va des ses ór gãos e de es cla re cer esse crime hediondo cometido contra Dona Nazaré, até
ago ra sem so lu ção.
Sr. Presidente, quanto à tão badalada CPI do
Judiciário, em princípio, não vejo motivação, pelo
me nos de co nhe ci men to pú bli co de in te res se da sociedade, para que ela possa instalar-se e de sen volver-se com aquele êxito que sempre se espera de
uma CPI. Estou, como os de ma is Se na do res do Bloco, na expectativa de que o Presidente da Casa
apresente os fatos concretos e de terminados, para
que nos possamos posicionar acerca da assinatura
ou não do re que ri men to de CPI.
Espero realmente que, nessa luta pela CPI,
não se pretenda também a desmoralização e o en fraquecimento da Justiça, exatamente um Po der
que deve ser for ta le ci do cada vez mais.
Manifesto ainda a minha posição contrária à
extinção da Justiça do Trabalho, por considerá-la
necessária ao nos so País, em fun ção de me di ar os
in te res ses dos tra ba lha do res e das em pre sas.
Sugiro – embora o Presidente do Sena do
Antonio Carlos Ma galh ães não este ja pre sen te –
que, como já hou ve ses sões fe cha das, em ca rá ter
se cre to, para a dis cus são de as suntos dessa en vergadura, o Senado possa reu nir-se numa ses são se cre ta para to mar mos co nhe ci men to, a pri ori, dessas graves denúncias que o Presidente do
Senado diz ter contra a Justiça brasileira, para que
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possamos nos posicionar de uma forma mais co eren te e de fi ni ti va.
Con si de ro a Jus ti ça do meu Esta do – gra ças a
Deus – proba, ágil e eficaz. Por isso, tomando-a
como parâmetro, não há o que justifique uma CPI.
Porém, se há casos isolados nos Estados, po de remos dis cu tir. Mas uma CPI con tra o Po der Ju di ciá rio
como um todo é in ca bí vel e des ne ces sá ria.
Mu i to obri ga do, Sr. Pre si den te.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – Sem
ser Presidente da Casa, lembro que o Regimento
Inter no, se guin do o prin cí pio bá si co do es ta do de direito de separação dos Poderes, impede que haja
Comissões Parlamentares de Inqué ri to para dis cu tir
atribuições do Po der Ju di ciá rio. Isso tal vez seja discu ti do a pos te ri o ri.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – Não
há mais ora do res ins cri tos.
Os Srs. Se na do res José Sar ney e Te o tô nio Vilela Filho enviaram discursos à Mesa para serem
pu bli ca dos na for ma do dis pos to no art. 203 do Regi men to Inter no.
S. Exªs se rão aten di dos.
SR. JOSÉ SARNEY (PMDB – AP) – Sr. Pre sidente, Srªs e Srs. Senadores considerado o Pri me iro Intelectual da França pelo consenso unânime da
intelligentsia francesa, Clau de Lévi-Strauss co memorou recentemente seus 90 anos de vida. Dei xo
registrado nos anais desta Casa mi nhas con gra tu lações pela data, que ex tra po la a Fran ça, para ser um
evento na história da in te li gên cia con tem po râ nea e,
apro ve i tan do a oca sião, trans mi tir mi nhas mais ca lorosas saudações ao eminente sábio, mundialmente
reconehcido como o grande formulador da an tro polo gia con tem po râ nea.
Nesse cam po do conhecimento, Lévi-Strauss
produziu uma vasta obra absolutamente inovoadora
e revolucionária, que iria ter influência na evolução
das ciên ci as hu ma nas.
O Brasil ficou associado ao trabalho científico
ex cep ci o nal do gran de mes tre do Coll ège de Fran ce
e membro da Academia Francesa na medida em
que constituiu o la boratório para as pesquisas de
campo que iriam lastrear suas reflexões e análises
na área da an tro po lo gia es tru tu ral. Em seu li vro, talvez o mais célebre de to dos, Tristes Trópicos, ele
conta a expedição me morável que empreendeu ao
Brasil Central em 1937, a fim de encontrar e ob servar as co mu ni da des in dí ge nas, a subs tân cia viva de
suas formulações conceituais ao mesmo tem po de
hu ma nis ta e de ci en tis ta so ci al.
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A saga intelectual de Claude Lévi-Strauss no
Brasil começou em 1935 quando ele, então jovem
professor de sociologia, aqui chegou, no quadro
da missão universitária francesa, para emprestar
sua contribuição, fecunda e inestimável, à
fundação da Universidade de São Paulo. Em seus
livros, considera o advento da USP como um dos
atos-fundadores da modernização do Brasil. De
fato, como o professor Claude Lévi-Strauss o
reconhece, foi meritório e extraordinário o gesto
do Dr. Júlio de Mesquita Filho mobilizando a
burguesia paulista esclarecida e engajando o jornal
O Estado de S. Paulo, do qual era diretor, na
campanha pela criação da USP. O objetivo do
projeto era absolutamente imperioso e inadiável
naquela quadra histórica, ou seja, viabilizar a
formação de uma nova classe dirigente para o Brasil
e ampliar as perspectivas de ascensão profissional
e social para as camadas mais modestas.
Regressando à Europa em 1937 e exilando-se
pouco depois nos Estados Unidos por causa da
guerra e da ocupação nazista da França, o
professor Claude Lévis-Strauss passou anos sem
maiores contatos com o Brasil. Depois da guerra, já
em Paris, em meio às suas intensas atividades
universitárias e à produção de sua obra
monumental, pouco a pouco, retomou os vínculos
com nosso país, através de antigos alunos e dos
amigos que deixou em São Paulo. E assim foi
adiando o reencontro direto com o Brasil.
Em 1982, ele afirmava numa entrevista O
Estado, do qual foi colaborador durante sua
permanência em São Paulo: “Uma viagem ao Brasil,
agora, era o que me poderia acontecer de melhor,
mas não para fazer conferências ou entregar-me a
recordações nostálgicas naqueles itinerários por
mim percorridos e descritos em ”Tristes Trópicos".".
Sr. Presidente, três anos depois da entrevista,
em 1985, como Presidente da República, tive a
honra inigualável e o imenso prazer de receber o
professor Claude Lévi-Strauss na sua volta ao
Brasil, do qual se ausentara por quase meio século.
Integrava a delegação oficial do Presidente François
Mitterrand, em visita ao Brasil. Posso dizer que esse
encontro com a mais alta expressão intelectual da
França, a referência maior da antropologia neste
século, foi um momento de grande emoção para
mim, como Presidente da República.
A partir de en tão, fui dis tin gui do com sua amiza de, com as ge ne ro sas re fe rên cia do mes tre aos livros que tenho pu bli ca do na Fran ça. A vi si ta de 85,
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sobretudo – e eis o essencial – contribuição cer tamen te para que Cla u de Lei-Strauss re to mas se a expressão de suas reminiscências bra sileiras, in terrom pi das em Tris tes Tó pi cos. Nos ál buns Sa u da des
do Bra sil e Sa u da des de São Pa u lo, pu bli ca dos nos
úl ti mos anos, ele nos apre sen ta o Bra sil que vi veu e
amou sob o ângulo da fotografia, fotos tiradas nos
anos 30
Sr. Presidente, alvo de calorosa manifestação
de apreço no Collège de France pelos seus 90
anos, Claude Lévi-Strauss, numa alocução plena de
espírito e de vivacidade, mostrou que os anos
decantaram sua sabedoria e capacidade criativa.
O Brasil, através do seu Congresso, expressão
do povo brasileiro, associa-se às manifestações de
carinho e júbilo de todo o mundo intelectual para
celebrar a glória e a longevidade de uma das
maiores expressões da inteligência e da cultura da
humanidade, neste século.
O SR. TEOTONIO VILELA FILHO (PSDB –
AL) – Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, mais
uma vez ocupo esta tribuna do Senado para falar de
um tema que ultimamente tem estado muito ligado à
minha irrequieta Terra de Alagoas. Mais uma vez,
com a devida vênia de Vossas Excelências,
reporto-me ao tema da morte. Mas diferentemente
do que tem acontecido no passado recente, a morte
que hoje anuncio e lastimo nesta Casa, está ligada
não ao desespero e a violência como no caso da
morte da Deputada Ceci Cunha, mas ao fim de uma
caminhada natural de pessoa simples, de político de
escol que deixa na galeria de honra dos maiores
políticos das Alagoas a marca de sua presença
gloriosa e fulgurante.
É com respeito, o pesar e a dor de quem perde
um grande amigo que solicito de Vossas
Excelências que se registre nos Anais deste Senado
Federal da República Federativa do Brasil, a morte
de Theobaldo Vasconcelos Barbosa, cuja passagem
marcante pela política de Alagoas e do Brasil,
deixou a marca da honestidade, do bom senso, da
competência e da sabedoria política em sua forma
mais sutil e bela: a capacidade de agir sempre
amparado pela luz justiça e da razão e nunca pelos
arroubos enganosos das paixões.
Talvez fosse bastante dizer que, de menino
pobre de São José da Lage, Theobaldo Barbosa,
numa seqüência incrível e bem sucedida de êxitos
políticos, vai de Oficial de Gabinete do Governo
Arnon de Mello, em 1951, a vereador duas vezes
mais votado do seu partido, a UDN, em Maceió, três
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vezes eleito Deputado Estadual, tendo inclusive
ocupado por dois anos a presidência da Assembléia
Legislativa, a Deputado Federal em 1974,
Vice-Governador, em 1978, e Governador em 1982.
Esse cur rí cu lo bri lhan te, por si só tal vez, já fosse o suficiente se estivéssemos fa lan do tão so mente de um político vi to ri o so e bem su ce di do. Não é o
caso de The o bal do Bar bo sa. A sua con di ção de ser
humano, de homem simples e leal, de trabalhador
incansável e visionário do mais além, dão a The obaldo Barbosa a verdadeira magnitude de sua per sonalidade, a verdadeira di mensão de sua gran deza. Não se trata apenas do vitorioso político The obal do Bar bo sa, a quem se re ve ren cia e se ho me nage ia nes ta sim ples ele gia, ho me na ge ia-se e se re veren cia, aci ma de tudo o ho mem, o ser hu ma no Theo bal do Bar bo sa.
Conheci Theobaldo Barbosa, quando ainda
muito jovem. Naquelas reveladoras eleições de
1974, o velho Senador Teotonio Vilela tinha em
Theobaldo Barbosa, candidato à Câmara, um dos
seus prin ci pa is ali a dos e jun tos per cor re ram o Estado na vi to ri o sa cam pa nha de am bos. Des sa cam panha e do convívio em Brasília surgiu uma grande
amizade entre ambos que ia além da lide política.
The o bal do era mais do que um com pa nhe i ro de partido, era, acima de tudo, um amigo da fa mí lia Brandão Vilela e um dileto confidente do Velho Me nestrel. Quando o Senador Teotônio Vilela decidiu se guir o rumo da sua cru za da pes so al e cí vi ca pela redemocratização do Brasil, e no bojo dessa decisão
pesava a sua filiação ao MDB, coube ao Deputado
The o bal do Bar bo sa a de fe rên cia de ser o pri me i ro a
sa ber de sua co ra jo sa de ci são.
A força da emoção me leva aos caminhos da
saudade tão gentil e doce nessas horas de orgu lho
cívico e pessoal. Reiterando a Vossas Excelências
pedidos da devida vênia, reporto-me a outro mo mento da presença de Theobaldo Barbosa, o ser
humano, na vida do Velho Menestrel das Alagoas.
Foi o dia do enterro da minha mãe Lenita. O Se nador Te o tô nio Vi le la, já mu i to do en te, sen ta do à be i ra
do tú mu lo en quan to o cor po era en co men da do, cercado por seus familiares mais próximos, ao divisar
Theobaldo entre os tantos que enchiam o cemitério
Parque das Flores, chamou-o para que ficasse ao
seu lado naquele mo mento de profunda angústia e
sofrimento numa prova eloqüente da confiança, do
ca ri nho e da ami za de que nu tria pelo ex tra or di ná rio
ho mem pú bli co.
Duran te toda mi nha vida po lí ti ca sem pre tive
o pra zer e a honra de con tar com os con se lhos e
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as ori en ta ções de The o bal do Bar bo sa. Ao as sumir a Pre si dên cia do PSDB, de Alago as, tive a
hon ra de ver o con vi te para que se fi li as se ao nosso Par ti do ser aten dido e duran te os úl timos seis
anos, The o bal do Bar bo sa além de membro do
PSDB, foi seu Dele ga do jun to à Exe cu ti va Na ci onal.
Retorno às minhas palavras iniciais quando
me referia ao tema da morte em condições não de
tragédia mas de realidade. Não de vergonha mas de
orgulho. Domina-me um sentimento de tristeza que
se mistura com um sentimento de orgulho renascido
acompanhado de um grito retumbante de que é de
homens como Theobaldo Barbosa de que é feita a
minha Terra. De que é de homens como Theobaldo
Barbosa que haverão de ser as gerações futuras,
que há de levar Alagoas à consecução do seu
sonho de terra prometida do leite e do mel.
Num momento em que Alagoas mais precisa
de grandes líderes; num momento em que Alagoas
mais precisa de cidadãos comprometidos com o seu
presente e o seu futuro; num momento em que as
grandes decisões devem levar em conta muito
mais a satisfação do interesse coletivo do que as
mesquinhas pretensões individuais, a morte de
Theobaldo Barbosa é como se fosse um sacrifício
simbólico e ao mesmo tempo tão real onde ele
oferece de forma tão dramática o seu exemplo de
vida, numa demonstração do seu amor pelo seu
Estado e pelo seu País e num desafio para que
levemos avante a sua luta por uma Alagoas cada
vez melhor e mais digna.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
os trabalhos, lembrando as Sras. e os Srs
Senadores, que constará da sessão deliberativa
ordinária de amanhã, a realizar-se às 14h30min, a
seguinte:

ORDEM DO DIA
–1–
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO Nº 21, DE 1997
Segundo dia de discussão, em primeiro turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 21, de
1997, que revoga o inciso V do art. 163 e o art. 192
da Constituição Federal, bem como o art. 52 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias
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(Sistema Financeiro Nacional), tendo
Pa re cer sob nº 859, de 1997, da Co mis são de
Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador
Jefferson Peres, favorável, nos termos da Emenda
nº 1-CCJ (subs ti tu ti vo), que ofe re ce, com vo tos contrários do Se na dor Jo sap hat Ma rinho e, em se pa rado, do Senador José Eduardo Dutra, e abstenção
do Se na dor José Ser ra.
–2–
PROJETO DE LEI DO SENADO
Nº 89, DE 1998 – COMPLEMENTAR
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei
do Senado nº 89, de 1998 – Complementar, que
mo di fi ca a Lei Com ple men tar nº 82, de 27 de mar ço
de 1995. (Li mi te das des pe sas com o fun ci o na lis mo
pú bli co), ten do
Parecer nº 668/98-CAE, favorável, com a
Emen da nº 1-CAE (subs ti tu ti vo), que apre sen ta, Rela tor: Se na dor José Fo ga ça.
–3–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 44, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
De cre to Le gis la ti vo nº 44, de 1998 (nº 502/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão da Rádio Difusora de Itum bi a ra Ltda. para ex plo rar ser vi ço de ra di o di fu são
sonora em onda média na Ci dade de Itumbiara,
Esta do de Go iás, ten do
Parecer favorável, sob nº 466/98-CE, Re lator: Se na dor Iris Re zen de.
–4–
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Nº 46, DE 1998
(Vo ta ção no mi nal)
Discussão, em turno único, do Projeto de
De cre to Le gis la ti vo nº 46, de 1998 (nº 504/97, na
Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão da Fundação Frei João Ba tista Vogel – O.F.M. para explorar serviço de ra diodifusão so nora em onda média na Cidade de
Aná po lis, Esta do de Go iás, ten do
Parecer favorável, sob nº 467/98-CE, Re lator: Se na dor Iris Re zen de.
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–5–
PARECER Nº 109, DE 1999
(Votação secreta)
Discussão, em turno único, do Parecer nº
109, de 1999, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, Relator: Senador Bernardo
Cabral, sobre a Mensagem nº 65, de 1999 (nº
151/99, na origem), pela qual o Presidente da
República submete à deliberação do Senado a
escolha do Senhor Hamilton Carvalhido, para
exercer o cargo de Ministro do Superior Tribunal
de Justiça, na vaga decorrente da aposentadoria
do Ministro José Fernandes Dantas.

de 1999. – José Agripino, Presidente – Ramez
Tebet, Relator – Roberto Requião – Carlos Wilson
– Jáder Barbalho – Bernardo Cabral – Jefferson
Péres – Francelino Pereira – Edison Lobão –
Pedro Simon – Antonio Carlos Valadares – Lúcio
Alcântara.
ANEXO AO PARECER Nº 110, DE 1999
As Mesas da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte
Emenda ao texto constitucional:
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº , DE 1999
Dá nova redação ao inciso XXIX do
art. 7º e revoga o art. 233 da Constituição
Federal.

O SR. PRESIDENTE (Roberto Freire) – Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 40 minutos)
(OS 11450/99)
__________
Ata da 17ª Sessão Deliberativa Ordinária
realizada em 18 de março de 1999
(Publicada no Diário do Senado
Federal de 19 de março de 1999)
RETIFICAÇÃO
Trecho de ata, à página, nº 05828, referente
à leitura do Parecer nº 110, de 1999, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº
64, de 1995, que se republica por haver saído
com incorreção:
....................................................................................
PARECER Nº 110, DE 1999
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)
Redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 64, de 1995.
A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania apresenta a redação final da Proposta de
Emenda à Constituição nº 64, de 1995, que dá nova
redação ao inciso XXIX do art. 7º e revoga o art. 233
da Constituição Federal.
Sala de Reuniões da Comissão, 17 de março
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Art. 1º O inciso XXIX do art. 7º da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
“XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes
das relações de trabalho, com prazo prescricional
de cinco anos para os trabalhadores urbanos e
rurais, até o limite de dois anos após a extinção do
contrato de trabalho”;(NR)
“a) (Revogada).”
“b) (Revogada).”
Art. 2º Revoga-se o art. 233 da Constituição
Federal.
....................................................................................
CUMPRIDA PELO
PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
SENADOR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
23-3-99
Terça-feira
12h
que

–
Cerimônia de sanção do Projeto de lei
dispõe sobre a
“qualificação
de
pessoas jurídicas de direito privado
como Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público”
Salão Leste – 2º andar – Palácio do

Planalto
15h30
Senado

–

Sessão Deliberativa Ordinária do
Federal.

