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CONGREJSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional a},rovou, e eu, Antonio Carlos Magalhães, presidentej do
Senado Federal, nos termos do parágrafo úniCj do
art. 52, do Regimento Comum, promulgo o segui te
DECRETO LEGISLATIVO
NR 80, DE 1998

. ' .,

Indica o Senhor Adylson Motta Piara
o cargo de Ministro do Tribunal de
tas da União, nos termos do Inciso II d! §
211 do art. 73 da Constituição Federal.

clt»n-

.

"

o Congresso Nacional decreta:
Art. 1li É escolhido o Senhor Adylson Motta
para o cargo de Ministro do Tribunal de Contas da
União, nos termos do inciso 11 do § 22 do art. 73 da
Constituição Federal fi do inciso " do art. 105 da Lei
nll 8.443, de 16 de julho de 1992.
Art. 211 Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de novembro de 1998. Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
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Ata da 116! Sessão Não Deliberativa
em 16 de novembro de 1998
4ã Sessão Legislativa Ordinária da 5~ Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio e Joel de Hollanda
(Inicia-se a sessão às 14 horas e 30
minutos.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Decla.ro
aberta a sessão.
'I
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
, .
O Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

PARECERES
"

PARECER N!! 574, DE 1998
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado nll 131,
'de 1996, de autoria da Senadora Benedita
da Silva, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais, e dá outras providências.

Relatora: Senadora Marlna Silva

EXPEDIENTE

I - Relatório

MENSAGEM

Esta relatoria apresenta seu parecer à Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto em análise,
de nº 131/96, de autoria da eminente Senadora Benedita da Silva, para análise e deliberação, referente
á 'Ungua Brasileira de Sinais',
O objetivo central da matéria é resgatar uma
das grandes dívidas sociais residentes na sociedade
brasileira, e que tem contribuído com a exclusão de
um expressivo grupo social - as comunidades de indivíduos surdos. Neste sentido, a presente proposta
procura definir a implementação de uma política de
uso e reconhecimento de uma linguagem própria do
referido grupo, como um dos meios de garantir a sua
inserção integral na sociedade.
Para tanto, em seu art. 1º institui o reconhecimento da 'Ungua Brasileira de Sinais e outros recursos de expressão a ela associados'; no art. 22 trata da
obrigatoriedade do uso desta linguagem como meio de
comunicação; do art. 311 consta a definição de espaços
institucionais públicos onde deverá existir profissionais
intérpretes da língua de sinais; o projeto nos artigos
que se seguem trata, ainda, da preocupação em incluir
no processo formativo e escolar o componente curricular relacionado com a inserção da proposta de oficialização do uso da 'língua de sinais', bem como, da formação do magistério especializado que assegure um
processo adequado de ensino-aprendizagem na área,

DO PRESIDENTE DA REPÚBUCA
Nº 249, de 1998 (n Q 1.381/98, na origem), de
12 (10 corrente, restituindo autógrafos do Projeto de
Lei da Câmara nº 42, de 1998 (nº 4.711/98, na Casa
de origem), que modifica dispositivo da Lei nº 9.491,
de 9 de setembro de 1997, que "altera procedimentos relativos ao Programa Nacional de Desestatização, revoga a Lei nº 8.031, de 12 de abril de 1990, e
dá outras providências', sancionado e transformado
na Lei nº 9.700, de 12 de novembro de 1998.

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
.Nº 809/98, de 10 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando cópia dos memorandos elaborados pela Secretaria de Acompanhamento Econômico e pela Secretaria da Receita
Federal, referentes aos Requerimentos nºs 483 e
498, de 1998, ambos do Senador Emandes Amorim, esclarecendo que a resposta quanto ao quesito nº 2 envolve informações protegidas pelo sigilo
fiscal.
Nº 200/98, de 11 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as informações referentes ao Requerimento nº 496, de
1998, do Senador Eduardo Suplicy.

As informações foram encaminhadas,
em cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vila ao Arquivo.

li-Voto

---..

Sem dúvida, o projeto em exame está suprindo,
uma ausência há muito sentida dentro de um projeto
de sociedade que zele pela eqüidade e justiça s0cial, ou seja, oferta -igual de oportunidades para que
todos os brasileiros tenham condições de exercer
plenamente sua cidadania.
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Uma língua define-se como um sistema abS}ra*
to de regras gramaticais, além de constituir-se lem
um dos veículos mais expressivos da comunica'fão
e da interação entre pessoas e grupos. No Brasil, se
desdobra em, aproximadamente, 18 fonmas de ser
entendida e expressada, e, segundo o dicionário urélio Buarque de Holanda Ferreira, tem como de ,inição central, a constituição de um "... conjunto das palavras usadas por um povo, por uma nação, e o njunto de regras da sua gramática", tendo, ai da,
como sentido figurado, sua expressão repasstda
através da "... linguagem própria de uma pessoa ou
de um grupo". A linguagem, no caso, se constitui,
conforme a mesm~fonte citad~, "... 0 uso da pal:tra
articulada ou escnta como meio de expressa0 e de
comunicação entre pessoas".
Sem dúvida, como justifica a autora da matél~a,
esta linguagem se constitui em •... um instrument~'Intrfnseco à transmissão e intercâmbio de idéias e de
sentimentos" e, ainda, neste caso, .... naturais às
munidades de indivíduos surdos dos países que as
utilizam. Como todas as línguas orais, não são niversais, isto é, cada comunidade lingüística te a
sua própria·.
Mais que a quantidade, o grande argumento
que apóia esta propositura é a justa inserção de~te
grupo na sociedade, com iguais condições de sobrevivência e integração. No entanto, os números também expressam uma realidade, diante do que, (~ntendemos pertinente ressaltar alguns dados estatí!;ticos colocados na justificativa do projeto: .... a esti~lativa do número de surdos no Brasil é de dois milhõ,es
e meio de pessoas, o que representa 1,5% (um e
meio por cento) da população em geral segundo dados fomecidos pela Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (COIRDE) e que se baseia nas estimativas da Organi2'ação Mundial de Saúde".
Um dos objetivos desta colocação é, també,
enfatizar mais uma omissão de nossos sistemas ficiais, ou seja, o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) quando não inclui entre seus indicadores do censo o grupo de pessoas portadoras je
deficiência, mesmo Constando esta exigência do a/tigo 17 da Lei nº 7.853/89. Assusta o dado fomeciljo
pela justificativa do projeto, quando afinma que nl)s
países desenvolvidos, a quantidade de surdos valia
de 5 (cinco) a 10% (dez por cento) da população e"m
geral, no Brasil, ainda se resume a 1,5% (um e met1io
por cento). Este dado divulgado em nosso País, co fonme asseguram os movimentos organizados des e
segmento, traduz uma ausência total de dados O~ficiais condizentes com a realidade.
/
Entendemos que não há dúvida quanto ao m:rito e pertinência da proposta em discussão, considerando especialmente que ·uma pessoa surda nslo
equivale dizer que esta faça parte de uma comur i-

I

/
("/
"
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dade e cultura surda". Argumentos e conceitos, no
nosso entendimento, estão exaustivamente colocados na justificação que compõe a proposta, com os
quais estamos inteiramente de acordo, o que nos
leva a não repeti-los neste voto.
Diante do exposto, somos pela aprovação do
projeto, apresentando uma emenda substitutiva que
aponta para o aperfeiçoamento da matéria, resultante de discussões havidas com especialistas e integrantes dos segmentos organizados da área.
EMENDA Nº 1 _ CAS
(SUBSTITUTIVO)
Congresso Nacional decreta:
Art. 1Q Fica reconhecida como meio legal de
comunicação e expressão a Linguagem Brasileira de
Sinais - LIBRAS, e outros recursos de expressão a
ela associados.
.
Parágrafo único. Entende-se como Linguagem
Brasileira de Sinais a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de natureza
visual-motora, com estrutura gramatical própria,
constituem um 'sistema lingüístico de trasmissão de
idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas
surdas do Brasil.
Art. 2º Deverá ser garantido, por parte do Poder Público em geral e empresas concessionárias
de serviços públicos, formas institucionalizadas de
apoiar o uso e difusão da Linguagem Brasileira de
Sinais como meio de comunicação objetiva e de
utilização corrente das comunidades surdas do
Brasil.
Art. 3º As instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à
saúde devem garantir atendimento e tratamento
adequado aos portadores de deficiência auditiva, de
acordo com as normas legais em vigor.
Art. 42 Os sistemas educacionais federal, estadual, distrital e municipal devem garantir a inclusão
nos cursos de fonmação de Educação Especial, de
Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, o ensino da Linguagem Brasileira de
Sinais, como parte integrante do Parâmetros Curriculares Nacionais -, PCN, confonme legislação vigente.
.'
Parágrafo único. A Linguagem Brasileira de Sinais não poderá substituir a modalidade escrita da
língua portuguesa.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na-data de sua
publicação.
Sala das Comissões, 28 de outubro de 1998. Ademir Andrade, Presidente - Marina Silva, Relatora
- Lúdio Coelho - Carlos Wilson - Osmar Dias Jonas Pinheiro - João Rocha - Djalma Bessa Arlindo Porto - Nabor Júnior - Emllla Fernandes
- Casildo Maldaner - Leomar Quintanilha - Romeu Tuma - Ernandes Amorim - Carlos Bezerra.
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REQUERIMENTO N0 993, DE 1997

OFíCIO N2 23/98 - CAS

Senhor Presidente.

I

Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente
Nos termos do parágrafo 22 , do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelê~cia,
que esta Comissão aprovou o Substitutivo ao prfieto de Lei do Senado nº 131, de 1996, que "Dispõe
sobre a língua Brasileira de Sinais e dá outras pr~ovi
dências", em reunião de 28 de outubro de 1998;~ue
inclurdo em turno suplementar na reunião de 4. de
novembro de 1998, foi definitivamente adotado ~\em
Emendas.
J
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade,
. Presidente.

Com fundamento no disposto no inciso I. do art. 172 do Regimento Interno do Senado Federal. requeiro a Vossa Excelência
submeta à deliberação do Plenário o pedido de inclusão. em Ordem
do Dia. do Projeto de Lei do Senado n' 131. de 1996, que 'Dispõe
sobre a Lfngua Brasileira de Sinais e dá outras providências'.
Justificação
O Projeto em apreço dispõe sobre o reconhecimento como
meio legal de comunicação e expressão da Língua Brasileira de
Sinais e outros recursos de expressão a ela associados.
A proposição em causa. segundo' consta dos sistemas de
controle. se encontra na Comissão de Assuntos Sociais, tendo
como Relatora a Senàdora Marina Silva, desde 10 de junho de
1997. desde quando aguarda a expedição de parecer a respeito.
Sala das Sessões. 12 de novembro de 1997. - Senador
Pedro Slmon.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA
LEI N2 7.853, DE 24 DE OUTUBRO DE 1989

REQUERIMENTO N" 346, DE 1998
Senhor Presidente,

Dispõe sobre o apolo às pessoas
portadoras de deficiência, sua Integra~}ão
soCial, sobre a Coordenadoria Nacio'nal
para Integração da Pessoa portadoralde
Deficiência - COROE, institui, a tutela lurisdicional de interesse coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuaç\ão
do Ministério Público, define crimes, e dá
outras providências.

Com fundamento

no disposto no inciso I, do art. 172 do Re-

gimento Interno do Senado Federal. reHero a Vossa Excelência o
Requerimento n· 993. de 1997. no sentido de que submeta à deliberação do Plenário o pedido de inclusão. em Ordem do Dia. do
Projeto de Lei do Senado n' 131, de 1996, que 'Dispõe sobre a
Llngua Brasileira de Sinais e dá outras provtdênclas'.
Justificação ,
O projeto em apreço dispõe sobre o reconhedmento. como
melo legal de comunicação e expressão. a Llngua Brasileira de

Art. 17. Serão incluídas no censo demográfico
de 1990, e nos subseqüentes, questões concem.~n
tes à problemática da pessoa portadora de deficilincia, objetivando o conhecimento atualizado do r~ú
mero de pessoas portadoras de deficiência no Parr'

..................... ~;;;;~~~~;~~.....~~~;;.~;~ .... ~j~~
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNIco DO REGIMENTO INTERNO
REQUERIMENTO N" 369, DE 1997

A proposição em causa. segundo consta dos sistemas de
controle. se encontra na Comissão de Assuntos Sociais. tendo
como Relatora a Senador Marina Silva, desde 10 de junho de
1997. aguardando a expedição de parecer a respeito.
Sala das Sessões, 28 de abril de 1998. - Senador Pedro
Slmon.
OF.SF/1263197
Em 19 de novembro de 1997
Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que foi apresentado o Re-

Nos termos do art. 119 do Regimento Intemo. requeiro a
dispensa do parecer da Comissão de Educação sobre o
de Lei do Senado n" 131, de 1996. de minha autoria. que
sobre a Irngua brasileira de sinais e dá

Sinais e outros recursos de expressão a ela associados.

Prol~to

dls~~e

outras providências, CIJJO

querimento n" 993, de 1997 (fls. 531; através do qual o Senador
Pedro Slmon solicita, nos termos do

art 172, I, do Regimento In-

terno, a Indusão em Ordem do Dia do Projeto de lei do Senado n"

1'5-

131, de 1996, de autoria da Senadora Benedita da Silva. que dispõe
sobre a Lfngue BrasIIella de Sinais dá outras providências.

Sala das Sessões, 26 de maio de 1997. - Senadora BM e-

tora designada por Vf'SS8 excelência, Senadora Marfna Silva, en-

prazo para manifestação daquele órgão técnico Já se encontra
gotado.
dita da Silva.

Tondo em vtsta ainda não ter havido manifestação da relacareço seja a matérlli ~ubmeHda ti anáDse dessa Comissão, a fim

- - - - - - - - - - - - - --
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de ser posterionnente apreciada pelo Plenário devidamente instrurda com seu parecer.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Magalhãl!s,
Presidente.
OF. SF/469/98
Em 25 de maio de 199B
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa" Excelência que foi apresentado o Requerimento n· 346, de 1998 (fls. 60), que reitera os tennos do Re'
querimento n' 993, de 1997 (fls. 53), através dos quais o Senador
Pedro Simon solicita, nos tennos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado
n' 131, de 1996, de autoria da Senadora Benedita da Silva, que
dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras proviclências. Requerimento no mesmo sentido foi apresentado em 1B de
novembro último (fls. 53), quando a matéria foi encaminhada a
essa Comissão para manifestação (fls. 54).
Não obstante o que dispõe o parágrafo único do art. :155,
tendo em vista que a proposição já está instrurda, com relatório
encaminhado por sua relatora para inclusão na pauta dessa Comissão (fls. 55-59), encareço a V. Ex" submeter o referido relatório a esse órgão técnico, a fim de ser posterionnente apreciado
em Plenário devidamente instruido com seu parecer.
Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos Magalhães,
Presidente.

RELATÓRIO
Relator: Senador Lauro Campos

I - Relatório
Vem a esta Comissão, para análise e deliberação, o Projeto de Lei do Senado n2 131/96, de autoria da eminente Senadora Benedita da Silva, qUE! reconhece como um meio de expressão a Lingua Brasileira de Sinais, também chamada pela sigla LIBRAS.
O art. 12 reconhece como meio legal de expressão e comunicação a Ungua Brasileira de Sinais e
"outros recursos de expressão a ela associados'.
A definição da Libras encontra-se no Parágrafo
único e a compreende como 'meio de comunicação
de natureza visual-motora, com estrutura grarnattical
própria, oriunda de comunidades de pessoas surdas
do Btasil". E acrescenta: Ué a forma de expressão de
surdo e sua lingua natural".
O ar!. 2º determina que a Libras deverá ser utilizada "obrigatoriamente, como meio de comunicação Objetiva e de uso corrente das comunidades surdas do Brasil".
Em seu ar!. 32, o projeto r 11 teía estabelece
que "a administração pública, din a e indireta, asse- "
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gurará o atendimento aos surdos, na Ungua Brasileira de Sinais, em repartições públicas federal, estadual e municipal, bem como em estabelecimentos
bancários, jurídicos e hospitalares, pelos profissionais intérpretes da língua de sinais".
Já o art. 4 2 dispõe que a Libras "Será incluída
nos currículos de formação das áreas de educação
especial, fonoaudiologia e magistério, como disciplina optativa para o aluno e obrigatória para a instituição educativa".
O parágrafo 12 define os cursos de Educação
Especial, o parágrafo 22 , os cursos de magistério e o
parágrafo 3º, o que são cursos especiais ou integrados, para surdos, no sistema de ensino brasileiro."
O art. 5º, equivocadamente numerado como 4 2 ,
diz que 'essa lei entra em vigor na data de sua publicação'. E o art. 62 - numerado como 52 - trata do
caráter revogatório da futura lei.
Em sua justificação, a ilustre Senadora destaca
o poder de ensino da língua:, bem como suas características semânticas e linguísticas, e enfatiza que à
lingua portuguesa do Brasil acrescentam-se outras línguas das diferentes naÇões indígenas, da mesma forma que a linguagem de sinais é uSada não só pelos
surdos, mas pela tribo Urubu Kaapor, que tem um sistema próprio de comunicação visual ou manUal.
Destaca, ainda, a Senadora Benedita da Silva,
que não temos estaUsticas de caráter nacional, nem
mesmo regional, que nos indiquem um número aproximado dos reais percentuais da população deficiente, em geral, e dos surdos, em particular, Tem-se estimativas baseadas em dados mundiais divulgados
pela Organização das Nações Unidas.
No entanto, sabe-se, por exemplo, que 95%
das criánças surdas nascem em famflias de pais ouvintes, mas apesar da importância da aprendizagem
da linguagem de sinais muitas dessas fammas não a
adquirem; de vez que freqüentemente não procuraram nenhuma instituição voltada para os deficientes
auditivos, e, mesmo deliberadamente, escusam-se
de utilizar esta forma de comunicação.
Esclarece a Senadora que está superada a expressão ·surdo-mudo', na medida em que, hoje,
sabe-se que o indivíduo não falante, não adquire naturalmente a expressão verbal, Ou deixa de utilizar
seu aparelho fonador ou, pelo menos, o faz tardiamente porque é incapaz de ouvir, mas não de falar.
O objetivo desta proposta é, além do reconhecimento da linguagem própria da comunidade de
surdos do País, a definição de uma política educacional compatível com as necessidades dessas pessoas, para que haja uma real possibilidade de inte-
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gração social dos surdos. Tal finalidade é respalda. ositivos constitucioll~1ais
da na citação de alguns diSP
referentes às pessoas portadoras de deficiência.
Conclui a Senadora solicitando seja parte irtegranteda proposição o "Parecer sobre a Língua de
Sinais usada nos Centros Urbanos do Brasil", por
constituir-se importante subsídio para a compreen.
são da Libras.
É o Relatório.

11- Voto
Em que pese o grande mérito do projeto, por
sua preocupação em minorar as dificuldades de inserção social enfrentadas diariamente pelos po, adores de deficiências fonoauditivas, algumas altE!rações se fazem necessárias com vistas ao seu a1primoramento.. .
Quanto ao artigo 12, acreditamos que a expressão 'legal', torna-se desnecessária, uma vez ~Iue
estamos elaborando uma lei para que seja ofidialmente reconhecida a Linguagem Brasileira de Sinais.
O art. 211 também nos parece inócuo, pois, s ~ o
projeto de lei em tela for aprovado e sancionatlo,
transforrnar-se-á em norma jurídica, cabendo a itodos os cidadãos não íazer outra coisa se não cumpri-Ia..
Quanto ao art. 32, embora seja uma competÉincia legislativa concorrente ou complementar Ida
União, Estados e Municípios, no nosso entendimonto uma norma jurídica federal deve evitar tratar ~e
maneira ambígua e/ou genérica o alcance a que I~e
pretende - tal como ocorre na referida proposição
quando dispõe 'que a administração pública, diretil e
indireta assegurará o atendimento aos surdos, (na
Ungua Brasileira de Sinais, em repartições públicas
federal, estadual e municipal, bem como em esta~e
lecimentos bancários, jurfdicos e hospitalares' - lastreando-se no ânimo de pôr fim às dificuldades ~e
... um grupo social especifico, desconsiderando, no ~n
tanto, as contingências da realidade socioeconômil~a
e cultural brasileira.
Caberia ressaltar que se encontra em tramitação o PLS n2 297/91, de autoria do eminente Sen1ador Francisco Rollemberg, em fase final de delibe~a
ção, garantindo atendimento especial a pessoas pwtadoras de deficiência em repartições e instituiçõels,
bem como nos meios de transporte público, o q~e
demonstra a oportunidade da proposição da eminehte Senadora Benedita da Silva. Por todo o exposto, somos pela aprovação ~Io
PLS nO 131/96, nos termos do substitutivo que se segub:

,

1

I

I

I
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SUBSTITUTIVO
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 131, DE 1996
"Dispõe sobre a Língua Brasileira de
Sinais e dá ou1ras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º Fica reconhecida como meio de comunicação e expressão a Ungua Brasileira de Sinais LIBRAS.
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de sinais o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, oriundo de comunidades de pessoas surdas do Brasil.
Art. 22 Os órgãos públicos, as empresas concessionárias de serviços públicos e as instituições
públicas e privadas de assistência à saúde devem
garantir atendimento aos surdos na Língua Brasileira
e Sinais através de intérpretes.
Art. 32 As instituições públicas de ensino devem garantir aos alunos surdos a utilização da Ungua Brasileira de Sinais no processo de ensinoaprendizagem.
.Parágrafo único. A Ungua Brasileira de Sinais
não poderá substituir a modalidade escrita da língua
.
portuguesa.
Art. 4° Será incluída nos currículos dos cursos
de formação dás áreas de educação especial, fonoaudiologia e magistério a Língua Brasileira de Sinais como disciplina optativa para o aluno e obrigatória para a instituição educativa.
Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala das Comissões,
. - Lauro Campos,
Presidente.
PARECER NO 575, DE 1998

Da Comissão de Constituição, JustI-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de lei da
Câmara nlI 76, de 1997 nO 929/95, na Casa
de origem), que "Altera os arts. 132, 203 e
207 do Decreto-Lel nO 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".
Relator: Senador Josaphat Marinho.
Relatório

1. Com fundamento no art. 65 da Constituição
Federal, encaminhou-se a esta Comissão, para revisão, o Projeto de lei da Câmara n2 76, de 1997 (Projeto de lei n2 929, de 1995, na Casa de origem), que
"Altera os arts..132,203 207 do Decreto-Lei n2 2.848,
de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal".

e
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2. Na Câmara dos Deputados foi apresentada
emenda substitutiva pelo Deputado Inocêncio Olivl~i
ra. Designado relator o Deputado Sandro Mabel,
para proferir parecer, no Plenário, em substituição à
CTASP, concluiu pela aprovação.
3. Designado· relator o Deputado Ibrahim AlbiAckel, para proferir parecer em substituição à CCJR,
também concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa da Emenda Substitutiva de
Plenário, e no mérito, por sua aprovação e prejudicialidade das demais proposições.
É o relatório.
Parecer·

4. Dada a existência, em alguns Estados, de
práticas trabalhistas coercitivas, e tendo em vista
que a mera fiscalização do trabalho pelos órgãos
competentes· não tem sido suficiente para desestimular a propagação dessas condutas contra os trabalhadores - como observa a Exposição de Motillos
nO 4071MC, de 4 de setembro de 1997, o Ministro do
Estado da Justiça -, "restQu evidente ser imprescindível a adoção de medidas hábeis à sua repressão·.
5. Por se tratar de práticas que ·ferem as normas de direito social, afrontando a liberdade de contratar, a proposta introduz § 1° ao art. 203 do Código
Penal, com o intuito de melhor tutelar a organização
do trabalho. Acrescenta § 2° ao mesmo artigo, e:~ta
belecendo causa de aumento de pena, quando ai vítima é menor de dezoito anos. A redação final dos
referidos parágrafos está assim redigida:
"Art. 203 ...............................................
Pena - detenção de um ano a dois
anos, e multa, além da pena correspondlmte
à violência.
§ 12 Na mesma pena incorre quem:
I - obriga ou coage alguém a usar mercadorias de determinado estabelecimento,
para impossibilitar o desligamento do serviço em virtude de dívida;
11 - impede alguém de se desligar de
serviços de qualquer natureza, mediante
coação ou por meio da retenção de seUl; documentos pessoais ou contratuais.
§ 22 A pena é aumentada de um sexto
a um terço se a vítima é menor de dezoito
anos, idoso, gestante, indígena ou portador
de deficiência ffsica ou mental."
6. Com relação ao crime d~.perigo para a vida
ou saúde de outrem, inscrito no art. 132 do Código
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Penal, no sentido de proteção à incolumidade da
pessoa, visou-se maior eficácia na punição, em virtude do alto índice de acidentes de trabalho sofridos
pelos operários em função da ausência de medidas
efetivas de prevenção, por parte dos empregadores.
O parágrafo único acrescentado ao referido artigo tem a seguinte redação:
"Art. 132...............................................
Parágrafo único. A pena é aumentada
de um sexto a um terço se a exposição da
vida ou da saúde de outrem a perigo decorre do transporte de pessoas para a prestação de serviços em estabelecimentos de
qualquer natureza, em desacordo com as
normas legais."
7. O projeto faZ. alterações com relação à punição da conduta desCrita no art. 207 do Código· Penai, relativa ao aliciamento de trabalhadores de um
local para outro· do território nacional, cominando
pena mais severa e agravando-a quàndo a vítima é
menor de dezoifo anos. O dispositivo, alterado, está
assim redigido,
"Art. 207. Aliciar trabalhadores, com o
fim de levá-los de uma para outra localidade
do território nacional.
Pena - detenção de um a três anos, e
multa.
§ 12 Incorre na mesma pena quem recrutar trabalhadores fora da localidade de
execução do trabalho, dentro do território
nacional, mediante fraude ou cobrança de
qualquer quantia do trabalhador, ou, ainda,
não assegurar condições do seu retomo ao
local de origem.
§ 2º A pena é aumentada de um sexto
a um terço se a vítima é menor de dezoito
anos, idoso, gestante, indígena ou portador
.de deficiência física ou mental."
! Voto

8. Em virtude do exposto, somos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do presente
projeto, . e, quanto áo mérito, por sua aprovação,
conforme remetido pela Câmara Federal.
É o parecer.
Sala das Comissões, 28 de outubro dê 1998. Bernardo.cabral, Presidente - Josaphat Marinho,
Relator - Ney Suassuna - Antonio C. ValadaresPedro Slmon - Romeu Tuma - Dlalma Bessa Jefferson Peres -. Edison Lobão - José Eduardo
Dutra - Leonel palva - Ramez Tebet.
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qüentes à data de aquisição do direito às
mesmas", nll 118, de 1993 (n ll 66&'91, na
Casa origem), que "acrescenta parágrafo
ao artigo 130 dá Consolidação das Leis
do Trabalho, permitindo que o período de
férias seja desdobrado em dois, com espaço de seis meses entre um e outro", ,e
n2 9, de 1995 (nll 367/91, mi Casa origem),
que "altera dispositivos da Consolidação
das Leis do Trabalho, referentes à remuneração de períodos incompletos de férias". (Tramitando em conjunto nos termos do Requerimento nll 67, de 1998).

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

Código Penal
DECRETO-lEI NR 2.848
DE 7 DE DEZEMBRO DE 1940(*)
Código Penal

1rt. 132. Expor a vida ou a saúde de outrer['" a
,
perigo direto e iminente:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a t (um)
,
ano, se o fato não constitui crime mais grave.
Abandono de Incapaz

Relator: Senador Odacir Soares
Art. 203. Frustrar, mediante fraude ou viol ~n
cia, direito assegurado pela legislação do trabalho!
Pena - detenção, de 1 (um) mês a 1 (um) a/'o,
além da pena correspondente à violência~

'1,

• Vide Súmula 11S do TFR.

Frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho

I

... ·····Art. . ·207·.··Aii~i~~· ·t~~b~ih~d~~~~:·· ;;;~ ..~. fi;;"id~
levá-los de uma para outra localidade do territó'rio
nacional: '
Pena - detenção, de 2 (dois) meses a 1 (um)
ano, e multa.

I

TíTULO V
Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso e'
Contra o Respeito aos Mortos
CAPíTULO I
Dos Crimes Contra o Sentimento Religioso

I

• Vide art. S", VI, VII e VIII, da Constituição Fede181 de 1998.
',

Ultraje a culto e Impedimento ou pertubação I~e
ato a ele relativo ,

',.,',

I

...................;~~~~~~.~~.~;~,. ~~. ~.~~ ................f"
Da Comissão de Assuntos' Sociais,
sobre os Projetos de lei da Câmara hll
I
25, de 1993 (nll 3.343189,na Casa orlgerln)
que "Dispõe sobre o acréscimo de Inci!lo
VII ao art. 131 da Consolidação das Leis
I
do Trabalho"; n2 38, de 1993 (n2 3.468I8 9,
1
na Casa de origem), que "altera a redpção do caput do art. 134 da Consolida~lo
das Leis do Trabalho, para determlnJu
que o empregador deverá conceder férÜi\s

I - Relatório
Esta Comissão recebe, para análise, quatro
proposições que trainitam em conjunto e objetivam
modificar os arts. 130, 131, 134, 146 e 147 da Consolidação das leis do Trabalho (CLT) - aprovada
pelo Decreto-lei n2 5.452, de 12 de maio de 1943. A
Tramitação conjunta decorre da aprovação, em 16
de abril de 1998, do Requerimento nO 67, de 1998,
de autoria do Senador Ademir Andrade.
O Projeto de lei da Câmara n· 25, de 1993, da
Deputada Rita Camata, determina que não sejam
considerados como falta, para a fixação do número
de dias de férias previsto no art. 130 da CLT, os dias
em que o empregado ialtar ao trabalho autorizado
por normas especiais ou legais, sempre que essas
faltas não forem descontadas da remuneração ou do
salário. Segundo a autora, 'as faltas jusfificadas, e,
por conseguinte, autorizadas por lei, como as verificadas por motivo de doença, de comparecimento à
justiça como testemunha ou como jurado, por convocação do serviço eleitoral e outras, não deveriam ser
igualadas às faltas injustificadas, e assim consideradas para a determinação das férias" .
de

1~~~: ~~~u~~~j~~u~e ~::~~';e~~~~·q:s~

as férias sejam concedidas aos empregados, em um
período, nos seis meses subseqüentes à data da
aquisição do direito a elas. O autor afirma que o prazo de doze meses para a concessão das férias é dilatado demais: 'A lei, além de determinar que a concessão de férias será participada ao empregado com
antecedência mínima de dez dias e que esta época
será a que ITÍelhor consultar os interesses do empregador, ainda proporciona a este o dilatadfsimo prazo
de 12 meses, após a aquisição do direito às férias para

. só

ao empregado nos' seis me_se_S_S_U,-b_5e-..!.r___f_ix_a_ra_d_ata_d_e_s_u_a_co_n_c_e_ss_ã_o_a_o_e_mp_re_g_a_do_
•._ _ _ _ _......,;;,

I

I
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Na, seÇlüência, o Projeto de Lei da Câmara nO
118, de 1993, do Deputado Inocêncio Oliveira, pretende penTlitir que o período de férias seja desclobrado em dois, com espaço de seis meses entre uni
e outro. A divisão do período de férias, para o autor,
flexibiliza 6 instituto e permite que o trabalhador possa melhor compatibilizar o gozo de férias com a sua
situação financeira e a programação familiar.
Finalmente, o Projeto de Lei da Câmara nO 9,
de 1995, do Deputado Geraldo Alckimin Filho, altma
a norma trabalhista que regula o pagamento, na cessão dos contratos de trabalho, dos períodos incompletos de férias. O autor entende que o pagamento
das férias proporcionais somente para os demitidos
que contem com 12 meses de trabalho é discriminatório e desprovido de fundamento razoáel. Assim, ele
propõe tratamento igual para aqueles que pedirem demissão antes de completado o periodo referido.
É o relatório.
11 - Análise
A matéria tratada nos projetos de lei em apreciação pertence ao ramo do Direito do Trabalho. A
iniciativa nesse caso é a comum, prevista rio art. 61
da Constituição Federal. A competência é da União,
nos termos do caput do art. 48 da Carta. ObselVados esses pressupostos, os projetos em análise estão em conformidade com a normatização constitucional vigente.
As normas, destinadas a altera·r artigos da
Consolidação das Leis do Trabalho, não conflitam
com princípios gerais adotados pelo nosso ordenamento jurídico, com princípios específicos da legiislação trabalhista, com outras normas de hierarquia superior' ou com ditames do Regimento Intemo desta
Casa. Entretanto, ancorados em razões de mérito,
firmamos entendimento pela adoção parcial dos dispositivos cosntantes dos projetos, na forma de substitutivo. Esclareceremos as razões que orientalram
essa conclusão.
Com relação ao Projeto de Lei da Câmara nO
25, de 1993, optamos pela sua aprovação. Na realidade, trata-se de compatibilizar o direito de remuneração com o direito de não ter descontado o mesmo
período no momento da definição do número de dias
de férias. Ora, se a lei prevê que algumas faltas, em
face de certas razões, não cevem ser descontadas
da remuneração, nada mais razoável supor injustificado qualquer desconto dos mesmos dias no cálculo
da duração das férias. A redação do projeto, entretanto, peca ao usar o termo "autoriza", quando o certo é "autorizada", isto é, "ausências autorizadas por
normas especiais" .

Novembro de 1998

A segunda alteração, referente ao período de
concessão das férias, que constitui a matéria do
PLC nO 38, de 1993, também se nos afigura justa do
ponto de vista do mérito. Conforme afirma o autor, o
dilatado prazo de doze meses, após o periodo aquisitivo de um ano, acaba por permitir que o empregado fique quase dois anos sem férias. Não é razoável
exigir tanto dos empregados, principalmente pela estresante jomada desenvolvida em algumas atividades, pela repetitividade adotada no modo de produção industrial ~m série e pelo ritmo acelerado imprimido, em' geral, na vida moderna.
Já o terceiro projeto, em nosso entendimento,
embora permita um desdobramento das férias, acaba por criar uma nova rigidez ao exigir um espaço
de 6 (seis) meses entre os períodos. Melhor, em
nossa visão, é remeter a questão para um acordo
entre as partes, flexibilizando ainda mais a concessão de férias. Não faz sentido exigir que o período
de férias seja necessariamente de trinta dias ininterruptos. Usufruí-los dessa forma deve ser um direito
do empregado, mas, caso ele não queira fazê-lo, devemos permitir que as férias, por período superior a
vinte dias, sejam desdobradas em duas ou até três
vezes, mediante entendimento entre o empregado e
o empregador. Essa flexibilidade maior interessa ao
empregador e ao empregado. Ao primeiro porque
pode compatibilizar as concessões com os períodoS
de produção e ao segundo porque pode adaptar o
período de férias às suas exigências físicas, econÔmicas e familiares. Na mesma situação, em nosso
entendimento, estão os empregados menores de dezoito e os maiores de cinqüenta anos (§ 2'Ido art.
134 da CLT).
Finalmente, o Projeto de Lei da Câmara nO 9,
de 1995, merece ter o seu conteúdo aproveitado por
duas razões. Em primeiro lugar, os contratos de trabalho são cada vez mais fragmentados no tempo,
até pelas condições modemas de produção. Com
isso, são cada vez menos os beneficiados pela proporcionalidade das férias. A bem· da verdade, a regra atual beneficia os empregado~~ que contratam
por prazos curtos. Estendendo o direito de "férias
proporcionais" a todos os empregados não demitidos por justa causa, oferecemos aos contratos de
trabalho de menor duração e maior precariedade
isonomia de tratamento em relação aos contratos
mais prolongados no tempo, ou seja, mais estáveis.
. Em suma, em nosso substitutivo estamos: permitindo o desdobramento das férias em até três partes, mediante acordo escrito, sempre que essas férias forem de mais de vinte dias (art. 130 e caput e
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§ 1º do art. 134 da CLT); vedando o descontol, no
cálculo da duração das férias, dos dias de falta llutorizada por normas especiais ou legais, sempre~que
esses dias sejam remunerados (acréscimo do i Iciso
VI-A ao art. 131); pemlitindo o desdobramento das
férias dos menores de dezoito anos e maiore,) de
cinqüenta (§ 29 do art. 134 da CLT), também mediante acordo; e estendendo o direito às férias ,proporcionais a todos os empregados não demitido~ por
justa causa, com qualquer tempo de serviço (alteração no texto do art. 147 e revogação do pará1rafO
único do art. 146 da CLT).
!li _ Vote do Relator
Em face do exposto, optamos pela apresentação do seguinte substitutivo aoPlC n9 25, de 1~93,
e pela prejudicia.lidade dos Projetos de lei da Câ,mara nºs 38/93, 118/93 e 9/95, que foram acolh dos
parcialmente no substitutivo abaixo:
Nº l-CAS
(SUBSTITUTIVO)
Altera os arts. 130, 131, 134 e 14:7 e
revoga o parágrafo único do art. 146: da
Consolidação das Leis do Trabalho - (~LT
- aprovada pelo Decreto-Iei n2 5.452,1 de
12 de maio de 1943, dispondo sobr~ a
concessão de férias, e dá outras prhvidências.
O Congresso Nacional decreta:
.
Art. 1º Os arts. 130, 131,134 e 147 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada p,elo
Decreto-lei nº 5.452, de 1943, passam, a vigJ,rar
com as

SegUi~::. ~I::~~~~~:

L.

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

.........................................................l ....

§ 2º- A - O período de férias, supehor
a 20 (vinte) dias. poderá ser des'dobrado !em
até três partes, mediante acordo escrito, individuai ou coletivo.'
"Art. 131 .................................................

·.................................................. ·· .... 1.. ··
VI-A - autorizada por norma legal CJue
conceda ao empregado o direito de não ~o
frer qualquer desconto em sua remuneraçlão
ou salário, em decorrência da mesma flusência."
"Art. 134. Inexistindo acordo escrito, individuai, ou coletivo, que regule a matéria de
forma diversa, as férias serão concedi as
por ato do empregador, em um só períollo,

j
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no seis meses subsequentes à data em que
o empregado tiver adquirido o direito. (NR)
§ 1º Por decisão unilateral do empregado r, somente em casos excepecionais as
férias poderão ser concedidas em 2 (dois)
peíodos,um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos. (NR)
§ 2º Aos menores de 18(dezoito) .anos·
e aos maiores de 50 (cinquenta) anos de
idade, as férias serão sempre concedidas de
uma só vez, ressalvado o disposto em acordo escrito, individual ou coletivo.' (NR)
"Art. 147. Na cessação do contrato de
trabalho, o empregado, desde que não haja
sido demitido por justa causa, terá direito, na
forma do art. 130, à remuneriição relativa ao
períodO incompleto de férias, na proporção de
1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou
fração superior a 14 (quatorze) dias.' (NR)
Art. 22 Esta lei entra el!l vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revoga-se o parágrafo único do art. 146
da Consolidação das Leis do Trabalho.
Sala da Comissão, 4 de novembro de 1998. Ademir Andrade, Presidente - Odacir Soares, Relator - Lúdlo Coelho - Marina Silva - Mauro MIranda - Nabor Júnior - Romeu Tuma - Bello Parga - Emília Fernandes - Marluce Pinto - Casildo
Maldaner - Osmar Dias - Carlos Bezerra - Jonas
Pinheiro - Jefferson Peres - Djalma Bessa.
LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL.DA MESA

CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO
DECRETO-LEI Nº 5.452, DE 1º DE MAIO DE 1943
Art. 130. Após cada per{odo de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
I - 30 (trinta) dias corridos, quando não houver
faltado ao serviço mais de 5 (cinco) vezes;
11 - 24 (vinte e quatro) dias corridos, quanqo..
houver tido de 6 (seiS) a 14 (quatorze) faltas; --'
111 - 18 (dezoito)dias corridos, quando houver
tido de 15 (quinze) a 23 (vinte e três) faltas;
IV - 12 (doze) dias corridos, quando houver
tido de 24 (vinte e quatro) a 32 (trinta e duas) faltas.
§ 1º É vedado descontar do período de férias,
as faltas do empregado ao serviço

i .

...

/
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§ 2 O período das férias será computado para
todos os efeitos. como tempo de serviço.
Art. 131. Não será considerada falta ao serviço.
para os efeitos do artigo anterior. a ausência do empregador:
I - os casos referidos no art. 473;
11 - durante o licenciamento compulsório da
empregada por motivo de maternidade ou aborto.
observados os requisitos para percepção do saláriomateridade custeado pela Previdência Social;
111 - por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS excetuada a hipótese do inc. IV do
art. 133;
IV - justificada pela empresa. entendendo··se
como tal a que não tiver determinado o desconto do
correspondente salário;
V - durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva. quando for impronunciado ou absolvido; ei
VI - nos dias em que não tenha havido serviço.
salvo na hipótese do inc. 111 do art. 133.
Art. 134. As férias serão concedidas por ato do
empregador. em um só período. nos 12 (doze) meses subseqüentes à data em que o empregado tiver
adquirido o direito.
§ 12 Somente em casos excepcionais serão as
férias concedidas em 2 (dois) períodos. um dos quais
não poderá ser inferior a 10 (dez) dias corridos.
§ 22 Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos
maiores de 50 (cinqüenta) anos de idade. as férias
serão sempre concedidas de uma só vez.
Art. 146. Na cessação do contrato de trabalho.
qualquer que seja a sua causa. será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro. (x>nforme o caso. correspondente ao período de férias
. cujo direito tenha adquirido.
Parágrafo único. Na cessação do contrato de
trabalho. após 12 (doze) meses de serviço. o empregado. desde que não haja sido demitido por justa
causa. terá direito à remuneração relativa oa período
incompleto de férias de acordo com o art. 130. na
proporção de 1/12 (um doze avos) por mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Art. 147. O empregado que for despedido sem
justa causa. ou cujo contrato de trabalho se extingüir
em prazo predeterminado. antes de completar 12
(doze) meses de serviço, terá direito à remuneração
relativa ao período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo anterior.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência comunica ao Plenário que o Projeto de Lei da
Câmara nº 76. de 1997 (nº 929/95. na Casa de origem). que altera os arts. 132. 203 e 207 do OecretoLei nº 2.848. de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal -. cujo parecer foi lido anteriormente. ficará
perante a Mesa durante cinco dias úteis. a fim de receber "'mendas. nos termos do art. 235. 11. "d". do
Regimento '7'!tp.rno. combinado com o art. 42 da Resolucão nº 37. de 1995. do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Presidência comunica ao Plenário que ;:;s Projetos de Lei
da Câmara nºs 25. 38 e 118, de 1993: e 9. de 1995.
que tramitam em coni:.:~to. e cujo parecer foi lido anteriormente. ficar:;'" perante a Mesa durante cinco
dias úteis. a fim de receut:' :~endas. nu..; ~.1rmos do
art. 235. 11. "d'. do Regimento Ir,!f!mc. combinado
com o art. 42 da Resolução n2 37. de 1<lAS. do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Gemlrlo Melo) - Sobre a
mesa. projeto de lei do Se"d.do que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em e.... ;.;~'=:::io. Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO tfl178, DE 1998
Cria o Fundo Nacional para a Preservação e Conservação de Mananciais
de Abastecimento de Água (FUNDÁGUA),
e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica instituído o Fundo Nacional para a
Preservação e Conservação de Mananciais de
Abastecimento de Água (FUNOÁGUA) com o objetivo de desenvolver os projetos que visem à preservação e conservação de mananciais de abastecimento
de água para os municípios com até cinqüenta mil
habitantes.
Parágrafo único. Para os fins da presente lei,
serão utilizados os dados produzidos pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE).
Art. 22 Constituirão recursos do Fundo Nacional para a Preservação e Conservação de· Mananciais de Abastecimento de Água (FUNOÁGUA):
I - dotações orçamentárias da União;
11 - parcela de dez por cento da compensação
financeira de que trata a Lei n2 7.990, de 28 de dezembro de 1989;
111 - recursos resultantes de doações p'or pessoas físicas e juridicas;
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IV - rendimentos de qualquer natureza, \que
venham a auferir como remuneração decorrente! de
aplicações de seu patrimônio;
V - outros, definidos em lei.
Art. 32 O art. 12 da Lei nll 8.001, de 13 de março
de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art 12
1_
(~·~~~·~;;;;rt~i·~~~·E~~6~;·
. . . 11 - 40% (quarenta por cento) aos (Munlclplos;
111 - 4,4% (quatro inteiros e quatro (4é<;imos por cento) à Secretaria de ReculSos ~Hídricos do Ministério do Meio Ambiente, dos ReCUISOS Hídricos e da Amazônia Legal (MM );
IV - 3,6% (três inteiros e seis déci~S

mento, essas atividades têm se restringindo, com raras exceções ao que se convencionou chamar de
saneamento básico, ou seja, abastecimento de água
e coleta e tratamento de esgotos.
A questão da preservação e conservação dos
mananciais continua tendo um tratamento marginal,
somente entrando na pauta do processo decisório
em situações extremas, envolvendo intervenções
dispendiosas e de resultado duvidoso. Não há consciência quanto à importância da preservação e conservação de mananciais, tanto na esfera política
quanto ao nível da população. Nota-se que, mesmo
no meio técnico especializado, é ínfima a produção
de trabalhos científicos, abordando, na maioria das
vezes, questões muito específicas.

por cento) ao Departamento Nacional de
Águas e Energia Elétrica (DNAEE), dO]1 Ministério de Minas e Energia;
V - 2% (dois por cento) ao Minisllério
da Ciência e Tecnologia;
VI - 10% (dei por cento) ao Fundo Nacional para a Preservação e Conservação
de Mananciais de Abastecimento de ,.,lgua
(FUNDÁGUA).
Parágrafo único. Os novos percenluais
definidos no caput deste artigo entrarãd em
vigor no prazo de cento e oitenta dias cc)ntado a partir da data de publicação desta loi."

Atualmente, desenvolvem-se, no Pais, somente ações pontuais, a saber: (8) ainda em fase de
consultoria, o trabalho 'Elaboração do Plano Diretor
de Saneamento f\mbiental das Unidades de Negócio
da Sabesp', no Estado de São Paulo; (b) o 'Programa Interdisciplinar de Pesquisaeri1 Conservação de
Mananciais·, da Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR); (c) o ·Programa Pró-Mananciais',
do Governo do Espírito Santo; (d) o 'programa de
Preservação e Conservação de Mananciais', do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
da Amazônia Legal- MMA, ainda em fase de estudos e sem recursos financeiros.

Art. 4 2 Os recursos do Fundo Nacional palra a
Preservação e Conservação de Mananciais de
Abastecimento de Água (FUNDÁGUA) serão ap,licados pelos órgãos públiCOS detentores das conc~ssões dos serviços públicos de abastecimento de Agua
e de coleta, tratamento e disposição final de esgotos
sanitários.
Art. 52 Esta lei será regulamentada no prazo de
noventa dias contado a partir da data de sua publi-

Desde os tempos de Brasil-Colônia, passando
pelas primeiras ações do Estado no século XVIII,
com a implantação de aquedutos e chafarizes, até a
fase do Plano Nacional de Saneamento (PLANASA),
nos anos setenta e oitenta, e as ações atuais do
MMA e do Ministério do Planejamento e Orçamento,
nunca dispusemos de uma ação efetiva de preservação e conservação de mananciais, principalmente
de uma linha de financiamento especffica.

I

I

400/0'
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cação.
2
Art. 6 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

Justificação

Em período recente vem se consolidando, no
Brasil, a noção de saneamento ambiental com6 um
conceito abrangente, que pressupõe atividades !relacionadas a abastecimento público de água potãvel,
coleta e tratamento de esgotos, coleta e dispm\ição
final de resíduos sólidos, drenagem urbana e cdntrole de vetores e reservatórios de água.
A prática, porém, tem se revelado bem diforente da visão exposta acima. Tanto nas compafhias
estaduais, como nos serviços municipais de sanea-

I

Levantamento recente (fevereiro de 1998) realizado pelo MMA, em ~ez estados, comprovou o grave estado dos mananciais de abastecimento de
água. A Lei nll 9.433, de 8 de janeiro de 1997, ainda
é praticamente desconhecida nas cidades de pequeno e médio porte; e, até que os efeitos dela sejam
sentidos, corre-se o grave risco de exposição dos
mananciais de abastecimento à exaustão,. sob os
aspectos ambiental e sanitário.
Faz-se urgente fortalecer e redirecionar a ação
dos órgãos estaduais e municipais de planejamento
e gestão. ambiental, com vistas a conceder prioridade à questão da preservação e conservação de mananciais, sob a forma de medidas efetivas.

i
~-
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: Apresente proposta visa alcançar <;l. imensa
maioria dos municípios brasileiros (92%), queabligamquarenta por cento da população do País e que
não têm acesso a recursos para investimento na
pr~servação e conservação de mananciais, con~or· me evidenciado no 19 Diagnóstico Nacional dos Serviços' MuniCipais de Saneamento, 'realizado eml
1995, pela Associação Nacional dos ~rviços Municipais de Saneamento (ASSEMAE).
Número de municípios segundo a esfera administrativa da gestão do abastecimento de água por
faixa populacional urb~na no Brasil.
.
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,· Fonte:
.

Da cOmpensação financeira devida pelo setor
elétrico aos 'estados e municípios, que não têm uma
aplicação' previamente: definida, o presente projeto
transfere uma parcela de dez por cento para o ge'renciamento de recursos hídricos. Essa transferê,n· ci? representa, em valores atuais, um volume anual
";rsos correspondentes a R$44 milhões, que
.i\tl"ão a um total estimado de 208 municípios.
Em face do evidente mérito do projeto, contamos com o apoio dos nobres Senadores para aprovação dq mesmo.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1998.SenadOr Bernardo cabral.
'
LEGISLAÇÃO CITADA

lEI NR 7.990, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989
Institui, para os Estados, o Distrito
Federal e Municípios, compensação financeirá pelo resultado da exploração de
petróleo ou gás natural, de recursos hí. dricos para fins de geràção de energia
elétrica, de recursos minerais e seus resPectivos territórios, plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, e dá oUtras providências.
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. lEli\Iº 8.001, DE 13 DE MARÇO DE

19~0 . "

Define os percentuõlis da distribLii. ~.ãCl da compensação financeira de que
trata a lei 11111 1.990, de 28 de dezembro de
1989, e dá outras providências.
'
O Prosidente da Repúblic.a, faço saber que o Congresso Nacional d8creta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 A distribuição menSal da compensação financeira de que trata o art. 2º da lei i1º 7.990, de 28
de dezembro de 1989, será feita da seguinte forma:
"'
I:":" 45% (quarenta e 'cinco por cen~o)aos Estados:
11- 45% (quarenta e cincó por cento) aos Municípios;
111 - 8% (oit~ por cento) ao Depàrtamento Nacional de Águas e Energia Elétrir.à (DNAEE); e
IV ~2% (dois por cento) ao Ministério da Ciência eTecnologia.
§ 12 Na distribuição da compensação financeira, o Distrito Federal receberá o montante correspondente às parcelas de Estado ede Município.
§ 2º Nas usinas hidrelétricas beneficiadas por
reservatórios de montante, o acréscimo de energia
por eles propiciado será considerado como geração
associadà a estes reservatórios regularizadores,
competindo ao DNAEE efetuar a' avaliação correspondente ·para determinar a proporção da compensação financeira devida aos Estados, Distrito Federal e Municípios afetados por esses reservatórios.
§32 A Usina de Itaipu distribuirá, mensalmente,
respeitados os percentuais definidos no caput deste
artigo, sem prejuízo das parcelas devidas ao
DNAEE e ao Ministério da Ciência a Tecnologia, ao
Estado do Paraná é aos Municípios por elll diretamente afetados, 85% (oitenta cinco por cento) dos
royaHies devidos por Itaipu Binaclonal ao Brasil,
previstos ao Anexo C, item 111 do Tratado de Itaipu,
assinado em 26 de março de 1973, entre da República do Brasil e a República do Paraguai, bem como
nos documentos interpretativos subseqüentes, e
15% (quinze por cento) aos Estados e Municípios
afetados por reservatórios a montante' da Usina de
Itaipu, que contribuem para o incremento de energia
nela produzida .
§ 4º A conta destina ao Departamento Nacional
de Água e Energia Elétrica (DNAEE) será empregada:
a) 40% (quarenta por lcento) na operação e na
expansão da rede hidrometeorológica nacional, no
estudo de recursoS hídricos e na fiscalização dos
serviços de eletricidade do País;
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b) '35% (trinta e cinco por cento) na institu(ção,
gerenciamento e suporte do Sistema Naciongl de
Gerenciamento de Recursos Hfdricos;
c) 25% (vinte e cinco por cento) em polfticas de
proteção ambiental, por intermédio do órgão feJleral
competente.
'.
.......... ,...... ,...................................................................
LEI NR 9.433, DE B DE JANEIRO DE 1997 J,
,
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema NacionJI de

I

I
I

Gerenciamento de Recursos Hídrlcos~ regulamenta o Inciso XIX do artigo 211 da
Constituição Federal, e altera o
111
da lei n ll 8.001 de 13 de março de 1!990,
que modHlcou a lei nll 7.990, de 28 ~, dezembro de 1989

art.gp

j

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

l

(Às Comissões de Assuntos Soei.lis e
de Assuntos Econômicos, cabendo a tl~a
última a decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) _ O p ojeto lido se~ .publicado. e remetido às oomissões ~.ompetentes.
.
,
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Passase à lista de oradores..
Concedo a palavra ao senador Nabor Júnior.
V. ExI dispõe de 20 minutos. .
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB - AC. Pro~uncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~IS e
Srs. Senadores, a sociedade brasileira se mostra
perplexa e preocupada oom as conseqüêncilll'; da
crise que o Pafs vem enfrentando, muitas delas 100m
rafzes profundamente cravadas em outros oontinélll~es,
corno a Ásia, e em potências decadentes, corno a antiga União Soviética. A globalização dos falores econOmicos implica em uma interligação e um nexo dlusal
muito grandes, em todas as regiões da Terra, vir'tuaJmente impedindo que qualquer nação consiga
truir seus caminhos e seu progresso à margem! das
quebradeiras e das OSCilações econômicas mundiJIis.
Ainda muito dependente de capitais extem~,s, o
Brasil permanece ameaçado na necessidade vitill de
recursos de poupança para investir, criar empr(,gos
e fortalecer as empresas nacionais. Essa carêhcia
se toma ainda mais assustadora quando cons/:atamos o já elevado nfvel· do endividamento intelmo,
hoje na casa de 320 bilhões de reais, enquant~~ os
oompromissos externos já podem ser cotados em
mais de 100 bilhões de dólares. Os sinais de a erta
se tomarão ainda mais estridentes se analisarm,os a

I
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sem sinal concreto de reversão nessa tendência maIigila. A mesma reação alarmada ocorrerá a quem
ler os últimos números sobre as contas públicas e as
projeções do Produto Interno Bruto para o ano que
se encerra e os próximos,
. .
A conseqüência desses problemas está na necessidade de pagar juros cada vez maiores, em termos proporcionais, já que o incentivo ao mercado de
risco se destaca entre as alternativas dos condutores da polftica. econômico-financeira, sempre a braços com dificuldades para fechar as contas da administração pública.
. ,
A nova opção adotada pelo Governo, nessa
luta sem tréguas, está no recém-editado "pacote",
batizado de "Programa de Ajuste Fiscal", que se embasa na criação e na elevação de impostos eno corte de despesas e compromissos de todos os nfveis,
remédios amargos que ameaçam a sobrevivência
cotidiana dos cidadãos.
O aumento da CPMF, por exemplo, é algo que
merece uma palavra especial, porque contraria todas as promessas trazidas pelo .tributo, desde sua
cogitação pelo ex-Ministro Adib Jatene; A proposta do
Governo, hoje, é passar sua a1fquota de 0,2% para
0,38%, uma elevação proporcionalpouoo superior à
desejada para o Cofins, que deverá alterar, de 2%
para 3"/0, sua incidência no faturamento das empresas.
Outras medidas importantes e igualmente dolomsas serão o aumento da contribuição previdenciária do funcionalismo civil, a nova tentativa de impor
um tributo desse tipopara.os inativos e, nos últimos
dias, vem ganhando força a, idéia de criar bases
para taxação da gasolina consumida pelos cidadãos
em todo o Pafs.
São muitos e .variados os aspectOs em foco,
mas gostaria, hoje, de dedicar atenção especial a
esse último: o imposto sobrecombustfveis, que atingirá direta e 'imediatamente todos os brasileiros,
principalmente os que possuem automóveis, mas
sem deixar de fora os demais,' pois ninguém está
isento de mercadorias, serviços e trabalhos ligados
ao consumo de gasolina. Tentam os defensores
desse tributo alegar que com ele será evitado um
aumento da CPMF, trazendo, ainda, como conseqüência secundária, a redução dos gastos com importação de petróleo, pois a classe média ~ já tão
sacrificada - terá dificuldades crescentes para abastecer seus carros.
Custa-me crer, Sr. Presidente, na tentativa de
vender novamente esse tipo ,de raciocfnio perverso,
pois é elitista, abusivo e falso em suas premissas. É

e " " " , q.... CPMF
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em sã consciência, pode defender gratuitamente sua
para' quem ganha até R$200,OO mensais, 'isenção
prorrogação, além do mais em valores majorados ..:..
para os aplicadores na caderneta de poupan~' pé>mas essa altemativa proposta é a pior possível e
pullu, que não usam os seus ganhos com firialidade
seus defeitos se agigantam, ao ser comparada com
especulativas.lsso além da grande realidade: pobre
a que pretende substituir.
não usa cheque, porque a chamada "reingenharia"
dos bancos praticamente fechou as' portas', para
'Se não vejamos; a CPMF é universal, é a única
quem não dispõe de renda mínima compatível com
fonnà de extrair algum tributo dos sonegadores, esa avidez de lucros e ganhos do sistema financeiro:
peculadores, marginais da economia em todos (lS
matizes. Atinge, principalmente, os que fazem movi- .
Sr.. Presidente, Sr1Is e Srs. Senadores, é'inegámentação corrente de cheques e outros instrumenvel a ne<:essidade de encontrar soluções pa'ra gratos'bancários; coisas que, como sabemos, são cada
ve crise que ameaça o emprego e'.a própria sobrevivez mais proibitivas para a massa da sociedade bri~
vênciade milhões de brasileiros. Mas não podemos
sileira. A população nacional está na casa dos Hi2
jamais, em tempo algum, esquecer qUe' està.mo~;'ta
milhÕes de habitantes, dos quaiS apenas oito milhõlando de gente, de uma população sofrida e. deseses declaram regulannente' seus . .rendimentos para
perada, que vê seus postos'de trabalho-e sua capa'
fins tributários, cabendo a cinco milhões a obrigação
cidade social se esvaindo a cada dia, num emprode efetivamente pagar o Imposto de Renda, todos,
brecimento que contrasta com a recente oferta de biou quase todos, assalariados que não têm como fulhões de dólares por organismos inte'macionaiá egogir do "leão", porque seus contracheques járégisvemos estrangeiros: Seráque eles estão movidos pela
tram, inexoravelmente, a mordida na fonte. Os gransimpatia que sentem por nosso povo, pelo carnaval,
des executivos e empresários dispõem de recursos
pelo futebol que já foi vitorioso? Ou será que os move
e malabarismos contábeis que os deixam, não raro,
apenas a perspectiva de grandes lucros, .com os invesisentos ou devedores de quantias irrisórias,
timentos e os empréstimos que nos fazem? ' Pennitam-me V. EX-s· retomar, e ampliar um
Nenhum grande especulâdor vai deixar dé cO~
r ponto já apontado neste pronunciamento. A maldade
Iher no Brasil as maiores taxas de juros do Ocidente,
embútida -no aumento dos preços dos derivados de
s6 porque seu cheque sofrerá uma taxação adicional
petróleo, pois suas conseqüências se abaterão com
de 0,18%; ·nenhum, traficante, nenhum sonegador,
maior gravidade sobre os pobres, os esquecidos,
nenhum beneficiário daeconomiainfonnal vai abancomo as 'populações do interior da -Amazônia, do
donara galinha dos ovos de ouro por 0,18%. -Isso
.Nordeste e de outras regiões desprovidas da pujaneles ganham, muitas vezes, proporcionalmente, em
ça do Centro-Sul. O cidadão ribeirinho, o cabOClo do
. apenas algumas horas de aplicação!
agreste,' o pequeno lavrador das roças' precárias
Mas -não quero deixar a imagem de que, para
,desse Brasil abandonado estarão, mais uma vez, pamim, a CPMF é apenas um tributo sobre'a economia
gando o preço de sua insistência em trabalhar, procu. marginal. Não é, porque também atinge os cidadãos
rar produzir riquezas, educar e criar os filhos isSo tudo
honestos e cumpridores de 'suas'obrigações com a
em nome de preservar os lucros e os ganhos dos lin-sociedade' mas faço questão de' reafirmar que essa
vesti dores e especUladores dos grandes mercados,·iincontribuição atinge -apenas os que _movimentam,
clusive e principalmente, os rapinantes que vêm do E~X
com alguma regularidade, contas bancárias, numeriterior para drenar os parcos frutos da economia nacamente muito poucos, em tennos de cidadania.
cional, sem qualquer preocupação de estabele<:er
"O assuntopennanecerá na pauta das .preocuprocesso produtivos e gerar riquezas sociais. "
paÇões do povo brasileiro e de seus legítimos repreA CPMF, como todo e qualquer tributo, repito,
sentantes, no Congresso Nacional. A ele voltaremos,
é malvada. "
com . nossos votos, no momento regimentalmente
" . Isto é a essência da palavra "imposto": uma imapropriado. Mas não poderia deixar de registrar, desde
posição; algo que, se não for feito coercitivamente,
logo, meu repúdio a mais esse 'grande golpe que se
. sotl risco e pena de castigos legais, ninguém aceitaarticula contra o cidadão comum, a classe média, que
rá cumprir: Mas, sendo "imposto·, não há como fUllir.
já está pagando a maior parte do "pacOte" a- cuja apreÉ cumpri~lo dentro do tradicional "paga e não bufa",
ciação hoje nos dedicamos. Sacrifício que se faz roti, tão citado pela sabedoria popular.
, neiro, nesse país de "pacotes" e "remédios amargos"
que invariavelmente caem,.com força maior sobre os
- Acreseente-se;ainda, o fato de que existem re. cursos.e 'mecanismos voltados para a proteção dos
ombros de quem nada mais pode tirar de sua mesa
e da manutenção da famnia. .
,
trabalhadores mais pobres. Coisas cOmo isenção
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Éhorade rri{Jdàr'ess:atii~tetradição, Éhor.:tcie
pouco me referia, com os Ministros da Mariolhilm1OS comresj>eitoe dignidádea'clàsse méd(a,.o
nha, do Exército, das Relações Exteriores,
assalariado; sob pena de agravare tomar insuportãvel
da Àeronáutica e os MinistroS-Chefe do Esa 'sobrevivênciade;quem procura construir, umana~ção
tado Maior das Forças Armadas, do Gabinepróspera, promissora e, marcada pela justiç3 ,SOCial', , t e tJiliitar da Presidência e da Secretaria de
Muito obrigado. '- , ". ",'"
, ,',
,Assuntos Estratégicos. '
O SR. PRESIDENTE '(Geraldo Melo) - Conce"
Por que o presidente da República fez isso?
Por uma razão muito simples, Sr, Presidente: cerca
do a palavra ao nobre Senador Bemardo Cabral'l'JlQr
cessã,o do Senador Joel de,Hollanda.
' d e quatro horas após o pedido inicial formulado pelo
V. EX- dispõe de 20 minutos.
.
chanceler colombiano ao Embaixador do Brasil em
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - M. olroBogotá e antes,de uma ,resposta brasileira, começanuncia o seguintediscurso.Sem re~isão'dOoradlor.)
ram a pousar na' pista brasileira de Querari aerona- Sr. Presidente, S,as eSrs. Si:lnadóres, em Prin\eiro
',ves militares colombianas, que passaram a utilizá-Ia
lugar, quero agradecer ao eminente Senador Joel de
como base de apoio a suas operações militares em
Hollanda a gentileza das providências para qÍJ~ eu
território colombiano. Isso aconteceu antes de, uma
pudesse ocupar esta' tribuna, e isso seampliat,na
resposta brasileira.
sorte que tenho de .ver o Senador Geraldo Melo preO Ministro Luiz Felipe Lampreia , em boa hora,
sidindo os trabalhos.." ,~,'
"
.' "I"
protestou, .convocou o Embaixador da Colômbia em
Quero chamar aatençao da Casa para um' ~
Brasflia, a fim, de que tomasse conhecimento desse
sunto que ,está sendo'esmaecido em face 'dos ~ro'protesto e comunicou-Ihe decisão do Governo brablemas de, gra,mpos;' coilV~rsas telefônicas"ca;rtas
sileiro, A partir dar, Sr. Presidente, as, coisas comeanônimas, .que levam ao esquecimento assunta. de
çaram a ficar esmaecidas até que, no dia oito de noaltfssiina importânCia.
Vou relembrá-Io,
Sr. ,PresiJlenvembro, em O Globo, o articulista Rosental Calmon
,
' "
, ,
.. ' I
'
te, no dia 3de, outubro, o M,inistério das" Relaçpes
Alves abre a surte da sua matéria da seguinte forma:
Exteriores, mediante sua assessoria de Cómun'icac
,Um incidente militar na fronteira fez
ção SOCial, faiia este registrourgent~: , '.'
~om que a guerra civil colombiana entrasse
, 'Na tarde de domingo; dia 1Q do cor~nesta semana na pauta de segurança nacio, ,te, o Govemo eolombianoinformou à Embainal do Brasil, com uma prioridade que nunca
, icad~' do Brasil. em Bogotá que. forças gu(~rritinha adquirido antes. No entanto, mais imIheiras estariam atacando 'a base da pollrcia
portante que esse incidente ou os protestos
colombiana na cidade de Mitu, Departarr'len' que ele gerou é o significado da batalha de
to de Vaupés, próxima à fronteira c~~n o
Milú, outra espetacular vitória de uma podeBraSiI.. O Govemo cólombiano solicitou ao
rosa guerrilha que ambiciona criar um terriGovemo brasileiro autorização para que Isua
tório autônomo pr6ximo à fronteira do Brasil.,
Força Aérea pudàsse utilizara baSe b~ileiVeja bem, Sr. Presidente: próximo à fronteira
• ra de lauaretê, para .reabastecer helic6:ptedo Brasil!'
ros e um avião de transporte. A pa~ir dclj ~
No meio do texto, há esse registro:
cebiniento deste pediclo, o Góverno b~ileiPara o Brasil e a Venezuel,a, não deixa
ro, porirleio de suas autoridades compe'tende ser motivo de preocupação que a guerra e,
tes, começou a' examinar a qqestão 8 (IOnprinCipalmente, as reivindicações territoriais
cluiu' não ser possrvel cónsiderar tal sOlibitados guerrilheiros colombianos estejam cheção qom rapidez,já que a mesma envdlvegando às proximidades de suas fronteiras.
ria, nos termos da legislação vigente, /:>erDiz ainda:
'
missão do Presidente da República e,ldeA instabilidade da fronteira Norte Só con, pendendo de como se caracterizasse a Glpefirma a velha preocupação de que o principal
ração, até mesmo' autorização' do ' Cong~eseixo da segurança nacional, em termos de deso NaCional." ',_ " ' ' , '
,
fesa e. prevenção de, conflitos extemos, está
mudando do Sul do pafs para a ArnazOnia
, (...) ,,"
'" .
'
Mais adiante, Sr. Presidente, diz exatamente
, Êm razão da, gravidade do ocorrid(, , o
isto:
, A Venezuela, que não tem:a mania de
Presidente da República'examinou o aselunsegredo do Exército brasileiro a respeito dos
to na manhã de hoje -do dia 'a que aindJi há
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problemas causados pelos rebeldes colombianos, anuncia que gastou US$ 500 milhões no ano passado em programas de defesa
e ocupação de sua fronteira.
, Vejam bem V. Exªs: o nosso vizinho gastou 110
ano passado US$ 500 milhões em programas de defesa e ocupação de sua fronteira!'
Sr. Presidente, estou fazendo essa premissa,
mostrando a nossa fronteira e o deserto existente,
emprego de milhões de dólares de país vizinho, para
chegar ao núcleo fundamental do meu pronunciamento de hoje.
Veja, Sr. Presidente, manchete do Jornal do
Brasil, de matéria,escrita pelo correspondente Orlando Farias, de Manaus, cujo título é: "Colombianos se
refugiam no Brasil".
Diz o texto da reportagem:

Por isso, quero hoje mostrar a incúria que este
Pars está fazendo com o Programa Calha Norte. E
quero fazê-lo, Sr. Presidente, por escrito, para que
'fique registrado nos Anais este discurso.' '
,' ,
, É oportuno lembrar que esse projeto destinado
ao desenvolvimento e proteção da nossa Amazônia
foi estigmatizado, sendo identificado como militarista, com fins bélicos e até belicosos, como se assim
fosse a presença das nossas Forças Armadas, principalmente o exérci~o na fronteira do Pars, com a
missão constitucional de garantia da nossa soberania e integridade territorial.
Quero dize'r,. Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que em 1967, portanto há mais de 30 anos, era eu
Deputado F~eral ,e já chamava a atenção para a
nossáfronteira deserta, e àquela altura era o quinto
BEC, que V. Ex'! conhece tão bem, que dava sequência às nossas estradas naqueia região.
O prefeito Amilton Gadelha - que eu
P~r-i~o,não é de agora que.me preocupo com
conheço pessoalmente -, do Municfpio de
isso,
Sr. Presidente, porque vejo" lamentavelmente,
São Gabriel da Cachoeira, na fronteira do
,que
essa
incúria coríiin,ua sendo bandeira desfraldaBrasil com a Colpmbia, vai na próxima seda
ao
sabor
de todos aqueles qúe passam e não
mana ao ministério das Relações Exteriores.
vêem a intempérie do seu lado. Oque deve ser cóloGadelha pedirá ao Itamarati ,que se empe- '
cadoem relevo :':"e 'aqui nós tínhamos que.fazer isso
nhe em defender, na Organização das Na- é que isso Ocorre em qualquer estado soberano
ções Unidas, a adoção de um programa
em todo o mundo.
'
para garantir a sobrevivênéia de 500 refugiados de guerra da Colômbia.
. Nunca é demais lembrar que distorções. foram
veiculadas
com a finalidade 'de desviar a atenção da
E continua a matéria:
sociedade
para"a
magnitude dos problemas que ass0"Os refugiados chegaram a, São Galam
aquela
reQião
fronteiriça, tão distante e tão esquebriel da Cachoeira nas duas últimas semacida,
e
para
a
premência
de se criàr mecanismos para
nas, depois do ataque militar à cidade colevar
o
desenvolvimento
e
os benefícios soCiais básilombiana de Mitú, a 30 quilômetros da froncospara
essa
,área
tão'caÍ'ente.
Veja, V. Ex'I. que isso
teira com o Brasil. 'Boa parte da população
está
sertdó"trazido
agóra,
cOm
essa
denúncia que os
civil da cidade fugiu para o Brasil", diz o Prejomais'
publiéa~,da
inVasão
da
nossa
fronteira. ' .
feito. Gadelha afirma que São Gabriel da
raciocfnio, para que o fio cOn. Vou concluir o
Cachoeira,localizada no Alto Rio Neg!ro,
dutor filosófiCo do meu discurso possa inclusive ser útil
tem uma alta taxa de desemprego e não
a V. E~ no
aparte, Senador Emandes Amorin. "
pode alimentar tanta gente. A maioria dos
j::;'j, ,o\gra~n5!e ·pergunta, Sr. ~re~idente,~, a seguiil- .
refugiados chegou ao Brasil em pequenas"
"te: porque.se criQu uma imagem d,istorcidapilra',
embarcações fluviais, depois da,' ofensiva:
guerrilheira das Forças Armadas Revoluc:io: ' 'algoque é tão importante"comoã nossa região que ai""
guns interessados lá fora já dizem quê, como é patrinárias da Colômbia (FARC).'
mônio mundial, ,não pode pertencer apenas à nossa
Vejam V. Exªs que esse é um assunto da
soberania? A quem realmente interessa ou interessou
maior gravidade e, como eu dizia ainda há pouco,
essa deturpação? Faço questão de colocar à reflexão
começou a ficar esmaecido. Lamentavelmente,'
desta Casa 'importância do assunto, na esperança
, quando se deveria dar atenção, publicidade;reper- ,
de que possa, com ações sérias e objetivas com relacussão a um fato importante como ,é este, sobretudo
ção à Amazônia, ser pensado e apoiado, a fim de que,
para a Amazônia, o que se nota é aquela necessidaem .momento nenhum, seja questionada nossa sobede de preservar, de integrar aquela imensa Região
~ia naquelà região e, assim, não sé relegue ao abanao restante do Pars, que é reconhecida por todos,
, dono e à desesperança, irmãos brasileiros que vivem
proclamada, mas que fica sempre na -história de
" nas longfnquas regiões fr'onteiriças. '
quem quer fazer literatura.
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a
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"., O Programa Calha No.rte foi criado em 1985,
j
'durante o Governo do Presidente José Sarnel(. Já
.registrei nesta tribuna, e façó questão de registrar
mais uma vez, a finalidade do projeto. O projetto tinháa finalidade clara de promover a ocupaçã& e o
desenvolvimento da Amazônia setentrional, re~pei'tando as características regionais, as diferençasl culturais, o meio ambiente, tudo em harmonia com os
intereSses nacionais.
'
. Fruto de competentes estudos realizado.s na
então Secretaria Geral do Conselho de Segur.~nça
N, aCio,na, I, foram ,identificadOS três espaços regiol' nais
',diferenciados como meta para a implantação do pro,) grama a ser criado. '
' "'
".'
Lembro-me de que a grande preocupação naquela época era a chamada Faixa de Fronteira,lcom
150 km de largura, entre Tabatinga, no Amazonas, e
Oiapoque, no Pará. O segundo ponto era a Orl.~ Ribeirinha dos rios Solimões-Amazonas e seus pl1inci, ,pais afluentes. E o terceiro, a Hinterlândia, condtituído das terras interiores, limitado pelos dois prindpais
espaços geográficos.
Após a análise realizada, levando-se em con;sideração além dos condicionantes geográficos outros de or'dem 'psicossocial, como o esvaziamento demogrláfico
das áreas mais remotas, a intensificação e o esqraiamento de ilícitos transtronteiriços, aliados aos geopolíti'cos como vigilânCia e proteção das populações, foi éreita
,a Faixa de Fronteira como área prioritária e prefere'ncial
para fins de planejamento e ação imediata.
Complementando os estudos realizados, foram
caracterizadas necessidades básicas que dete\rmiriaram os objetivos para o Projeto Calha Norte'lprimeiro, aumento da presença brasileira na área, fortalecendo as estruturas govemamentais e ofert. de
serviços, de modo a criar estímulos para o deserllvolvimento sustentável da região. É que de logo se via
que aquele espaço vazio teria que ser ocupadp. E
se não se fizesse um aumento da presença bra:;ileira na área a fim de fortalecer as estruturas gove1mal
mentais e oferta de serviços, continuaríamos do
mesmo jeito desse povoado.
Depois, procedeu-se à ampliação das rela~:ões
com os países vizinhos, fortalecendo os medlnismos de cooperação e os fatores de produção, rJ)forçando a rede consular e facilitando as trocas co~nerciais entre as populações fronteiriças.
Pretendeu-se ainda a expansão da infra-estrutura viária, objetivando complementar a vocaÇãO: natural da Amazônia, que tem no transporte fluvial o
mais importante fator de integração regional. Àqpela
altura, havia uma publicação que ficou conheci(~a -
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O Rio Comanda a Vida, de Leandro Tocantins -,
mostrando que essa seria a forma natural de complementarmos, por meio da infra-estrutura viária, a
nossa vocação natural do Amazonas.
Em seguida, o fortalecimento da ação dos órgãos governamentais de Justiça - Polícia Federal,
Receita Federal, Previdência Social - como fatores
de inibição da prática de ilícitos decorrentes da presença insuficiente do Estado, em função das distâncias e do isolamento.
Intensificação das campanhas demarcatórias
de fronteiras pela restauração e adensamento dos
marcos limítrofes.
Promoção de assistência e proteção às populações indígenas, delimitando e demarcando suas terras, estimulando seu desenvolvimento.
Definidos esses objetivos, ficou evidenciado
que, apesar de sua grande relevância e significado,
haveria grande dificuldade em reunir os meios que
permitissem a consecução dessas metas, tendo em
vista suas dimensões e natureza das atividades.
Diante das circunstâncias, o Projeto Calha Norte foi
estruturado segundo atividades que, numa primeira
etapa, atendessem as seguintes prioridades:
- assistência às comunidades indrgenas;
- implantação de pequenas centrais hidrelétricas;
- implantação de centros de telecomunicações;
- vigilância naval, terrestre e aérea; e
- implantação de infra-estrutura viária.
Hoje - V. ExA irá me dar,a honra de me interromper - com mais de dez,anos de sua criação, o
Projeto Calha Norte muito realizou, apesar das restrições orçamentárias e da pouca participação efetiva dos Ministérios civis nele envolvidos.
Observando a série histórica de recursos destinados ao programa, comprova-se que a propaganda
adversa conseguiu despriorizar as atividades destinadas ao cumprimento dos objetivos.
Veja V. ExiI, Sr. Presidente Geraldo Melo, os
recursos orçamentários alocados ao Projeto Calha
Norte. Tenho um quadro e peço a V. ExiI que determine sua publicação ná íntegra. As cifras são as seguintes (em milhões de reais): em 1986, 14.120; em
1987, 14.196; em 1988, 16.298; em 1989, 47.311;
em 1990, 16.358; em 1991, 9.652; em 1992, 9.261;
em 1993, 5.616; em 1994, 6.591; em 1995, 4.748;
em 1996, 2.950; em 1997,4.063.
Observa-se que, no ano de 1986, a dotação orçamentária contemplou o projeto Calha Norte com
14.120.000 e cresceu nos dois anos seguintes (1987
a 1988), para chegar ao máximo em 1989, com
47.311.000. Tudo na época do Govemo José Sar-
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ney, ,que tinha, na Casa Militar, um chefe com quem
nós discutfamos a todo instante esse projeto, o General Bayrna Denys, absolutamente identificado com
a matéria.
Acontece, que, aos poucos o aporte financeiro
foi decrescendo e a partir de 1991, com 9.652.000, a
queda se acentuou, chegando a pouco mais de 6
milhões em 1994; atualmente já nem alcança esse
patamar, tendo sido reduzido à quantia modesta de
4 milhões, para um empreendimento desse porte.
Vale destacar, Sr. Presidente, e aqui quero fa·
zer a comparação corri o que acabei de ler no come·
ço do meu pronunciamento, que era premissa esta·
bele~\da. Nos treze anos, foram destinados apenas
155 milhões de reais, quantia muito aquém para
uma efetiva atuação do projeto. em 1998, foram destinados R$4.815.000,00. Pois bem, dessa quantia,
meu caro Senador Emandes Amorim, foram co rlados quase 50%, ou seja, R$49.076.000,OO. Em 99,
estaríamos tranqüilamente com a perspectiva à frente a mostrar que a nossa fronteira, por meio do Projeto Calha Norte, teria a sua defesa. Ora, acabei de
ler que a Venezuela destinou US$5OO milhões, no
ano passado, em programas de defesa e ocupação.
Estava 'Claro que neste ano o Brasil faria isso. Sabe
'V. Ex!! quanto foi destinado? Zero! Não é possível
que se queira levar na brincadeira um assunto dessa
natureza É preciso que os "tecnoburocratas" sintam
que isso não é assunto para ser tratado nas caladas
de uma repartição pública ou de um gabinete de
quem não conhece, com a sola dos pés, o que é
aquela região. Repito, Sr. Presidente, zero!
O Sr. Emandes Amorim (PPB - RO) - Permite V. Ex!! um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) Ouço o Senador Emandes Amorim.
O Sr. Emandes Amorlm (PPB - RO) _ Nobre
Senador Bernardo Cabral, não seria tão importante
este pronunciamento, se não fosse feito por V. [Ex!!.
V. EJ<l! que conhece a Amazônia, V. Ex!! que já foi
Ministro, Relator da Constituição de 1988, sabE! do
descaso com que tratam a região amazônica. Nossa
fronteiras, como bem disse V. Ex!! , estão abandonadas. Se a Venezuela gastará US$500 milhões, H no
próximo ano não temos nada a gastar, evidentemente, não temos mais fronteiras nem divisas. Aliás,
tem-se conhecimento de que poucos países vizinhos
respeitam as divisas. As fronteiras são estabelecidas
para lá ou para cá, e vão adentrando o território brasileiro. Nesses últimos tempos, ninguém defende a
soberania daquela região. Como disse bem V. Ex!! ,
alguém que conhece bem a região, como é o I:aSO
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do General Bayma Denys, de V. EJtII e de outros da
Amazônia, dão o v.alor que sempre dispensamos
aos interesses da Amazônia. Apresentei um projeto
nesta Casa, criando as agrovilas em toda a faixa territorial de fronteira, com a presença da Polícia Federal em toda essa fronteira. Esse projeto foi distribuído ao nosso colega Senador Ney Suassuna, que
não conhece nada da Amazônia; desconfio até que
sequer visitou a nossa região. Esses critérios deveriam ser revistos, de modo a permitir que projetos de
interesse de determinada região fossem distribuídos
a seus representantes nesta Casa. Lamentavelmente, o Senador Ney Suassuna proferiu parecer contrário ao projeto. Nesse projeto, 'temos terras e mais
terras em que pQderiam ser assentados milhares de
sem-terras de todo o Brasil, com assistência do Govemo, porque se tratava de um projeto estratégico,
de segurança, de utilidade pública em função dos
assentamentos. Mas a nada disso deram importância. Na verdade, poucos entendem a Amazônia ou
por ela se interessam. Lamentavelmente, como V.
EJ<l! disse - não de forma direta -, é o que se vê neste Govemo: a deterioração de todo o sistema, acabando com os pontos-<:have aos quais se deveria
dar apoio, o que não ocorre. Na calada da noite, prepara-se um Orçamento, diminuem-se os prazos para
se apresentarem emendas, e desse modo, ele passa
corno um relâmpago, e os Parlamentares deixam de
exercer a função para a qual foram eleitos, e nós da
Amazônia seremos os mais prejudicados nesse novo
modelo de administração do País. Muito obrigado.
O SR_ BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Senador Emandes Amorim, agradeço o aparte de V. EJtII.
Na verdade, o Projeto Calha Norte não se restringe a uma distribuição de postos militares instalados
na linha de nossa fronteira. Esse deve ser o raciocínio
daqueles técnicos burocratas que V. Exª, agora, registrava, que, não conhecendo, com a sola dos pés, a região, pensam que, com as mãos, reduzindo verba, vão
conseguir manter a soberania do nosso Estado. Não
sabem o que é uma área dese'rta. Nossa população
não chega lá: temos zero vírgul~.alguma coisa não
chega a t % habitante por metrO' quadrado. Se eles
assim entendessem, veriam que o que a Venezuela
atribui no seu orçamento deveria ser duplicado, porque nossa fronteira é muito maior.
De qualquer sorte, veja V. Exª que este não é
um assunto que tem importância na mídia, mas, no
instante em que começarmos a sentir na pele as invasões que estão começando a ser feitas e produzidas, que já não se pede sequer e quandO se pede,
não se espera a resposta para invadir nosso territó-
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rio, ar será tarde demais. Espero que os nos/;os
companheiros desta área continuem dando o aJoio
que tenho recebido.
Sr. Presidente, peço permissão a V. Exª de me
conceder quatro minutos para concluir. Se POSSíl'el,
quatro minutos prorrogáveis, com a rapidez que V.
EXª conhece.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Bernardo Cabral, a Casa ouve com atençã ~ o
assunto e reconhece sua importância. Apenas p~ra
seu conhecimento, V. EXª já ultrapassou em cirico
minutos o tempo de 20 minutos que lhe cabe. Mais a
Casa lhe ouvirá como V. EXª merece.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL - AM) - Eu
sabia que a generosidade de' V. Ex!! não fica aper,las
no trato com seus amigos, mas também se este~llde
à interpretação do Regimento.
Sr. Presidente, eu dizia ainda há pouco que o
Calha Norte não tinha apenas essas restrições. 1)01'
quê? Porque ele abrange uma pletora de ações n:1Iultidisciplinares com vistas a otimizar a presença IdO
Estado e a melhorar as condições de vida dos brasileiros cuja permanência nessas áreas inóspitas hssegura a jurisdição nacional plena sobre a região.
Apesar das dificuldades orçamentárias, que há
pouco eu registrava, o Projeto Calha Norte, coordenado pela Secretaria. de Assuntos Estratégicos, pos~ui
realizações invejáveis, que, por si só, justificam e :~té
exigem uma atenção especial dos órgãos respon:';áveis do Govemo Federal e da sociedade em geral.
Devo dizer que estes dados não contêm nenhum traço de leviandade, porque foram apura~os
pela minha assessoria junto ao órgão competentel E
dessas abrangências, colho as seguintes informa\,;óes, para que fiquem registradas nos Anais da Casá:
No Projeto-Piloto Tabatinga _ quem conh~ce
Tabatinga sabe que não existe nenhuma fronteita,
nenhum posto que impeça de se atravessar parJI o
território estrangeiro -, temos a recuperação das ins\aI~~ e a reativaçã,? do Centro de Treinamento PFflsslonal; a construçao ou a reforma de prédios dei;tinados ao funcionamento de postos de serviço da plrevidência Social, da Polícia Federal, da Polícia Militar
e d.a Receita F~deral; ~ criação da Comarca de '~abatlnga, com a Instalaçao de duas Varas; e a ampliação e o melhoramento do Hospital de Tabatinga.
No Projeto Especial para Incremento das Re ações Bilaterais, temos: a dinamização do trabal o
das Comissões Mistas de Demarcação da linha je
fronteira, cuja extensão, na região do Calha Nor e,
atinge 5.993 km; a construção de cerca de 600 riovos marcos fronteiriços, particularmente na fronteira
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com a Venezuela; a construção da Via da Amizade,
uma avenida de dupla via, com canteiro central de
3,5km de extensão, ligando Tabatinga, no Brasil, a
Letícia, na Colômbia.
Quem conhece aquilo, como V. EXª, quem fez
campanha política, como V. EXª, sabemos que a construção dessa Via da Amizade é importantíssima.
Temos também o Projeto Especial para Ampliação da Oferta de Recursos Básicos e o Projeto
Especial para o Incremento das Ações da FUNAI na
Faixa de Fronteira, e essa parte, Sr. Presidente, eu
pediria a publicação, a fim de que eu não ultrapasse
a prorrogação dos 4 minutos.
Vou concluir, Sr. Presidente.
Esses são alguns dos projetos constantes do
Projeto Calha Norte, tendo deixado de citar os da
Ampliação da Infra-estrutura viária, de Implantação
de Centrais de Energia Elétrica na Faixa Fronteiriça
e os de Aumento da Presença Brasileira na Área,
que engloba a atuação do ~ército, da Marinha e da
Aeronáutica.
É certo que se muito foi realizado no Projeto
Calha Norte desde sua criação até hoje, pena é ter
de reconhecer que muito mais poderia ter sido concretizado se o decréscimo na alocação de recursos
não tivesse sido tão cruel e implacável. Faço questão de usar estes dois termos: cruel e implacável.
Os óbices ainda permanecem, eu diria até que
se intensificaram, e somente com uma ação mais
efetiva e mais engajada das autoridades govemamentais, será possível carrear os meios indispensáveis para que a Secretaria de Assuntos Estratégicos
possa continuar conduzindo com sucesso sua árdua
missão de coordenar o Projeto Calha Norte.
Urge que repensemos as prioridades estratégicas de desenvolvimento do nosso País e que o
imenso geográfico abrangido Pf:lo Calha Norte, da
ordem de 14% do Brasil, seja re~lmente integrado
ao território nacional.
---'(,
E olhem, 8rs. Senadores, que é melhor prevenir do que remediar.
\
Fica o alerta, Sr. Presidente, aproveitando, inclusive, a TV Senado, que, com sua fiscalização permanente, vai permitir que os nossos telespectadores
ouçam este brado de alerta, para mostrar que a nossa soberania está sendo ameaçada em virtude da
falta de visão dos Utecnoburocratas" que podam, que
cortam os recursos orçamentários pará um projeto
dessa natureza.
-;
SEGUE NA íNTEGRA DISCURSO
PROFERIDO PELO SENADOR BERNARDO CABRAL:

,.
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(j)iscurso proferiáo pero Senador (j3ernardo Ca6ra{,
na sessão do cp{enário em:

Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras.
Senhores Senadores

IPR~GRAMA CALHA NORTE

I

Venho a esta tribuna para trazer ao Senado um tema da mais
alta relevância para o país e principalmente para a Amazônia.

A necessidade de preservar e integrar aquela imensa região ao
restante do país é reconhecida ,por todos e proliferam projetos e
estudos com essa finalidade mas, estranhamente, relegam a
prioridades sem destaque iniciativas que, por certo, apresentariam
resultados altamente gratificantes como é o caso do PROGRAMA
CALHA NORTE.
,

E

oportuno

lembrar

que

esse

projeto

destinado

ao

desenvolvimento e proteção da nossa Amazônia foi estigmatizado,
sendo identificado como militarista com fins bélicos e até belicosos,

,',,'

'
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• a Faixa de Fronteira'.' com 150 ,Kmde larg'ura, 'entre
Tabatinga(AM) e Oiapóque (I>A);
• a Orla Ribeirinha dos' rios Solimões - Amazonas e seus
pfincipais afluentes; e" '
• a Hinterlândia, constituído das terra interiores, ,limitado pelos
,

dois primeiros espaços geográficos. '
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reali~ada, [I,vando-se ,em consideração além ~os

condicionantes, geográficos (lll;tros de. ordem psicossocial, como
esvaziamento demográfico

d~ •áreas mais remotas, intensificação e

o espraiamento de ilícitos tran\Sfronteiriços, aliados aos geopolíticos
como vigilância. e proteção Jlas populações, foi eleita,.a Faixa de

Fro~~eira

como área. prioJtária ,,' e

preferencü~l., para

I

fins de

pl,anejamento e ação imediata.

. ,Cowplementando" os eSildos ,rralifados foram' carac~erizadas
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'.

" ,'!

L.

" :',

e. oferta de serviços, de

' ,"

'1,

'.','

';,;

~odo

,

a criar

' " , ' • , ,,' - " ';

"

J"

I'

,estímulos para o desenvolvimento sustentável da região. "
,v' " - ' . ' ,

' I ' ',",',"""',

. . . ' '",

• AmpÜação das relações, com os países vi~i~os, fortalecen<tt( ,
'1

,

. , .
1.
,

'I"

1.

'

.

,

-": • .

;

os mecanismos de cooperação e os fatores de produção,

reforçand~ a r~~'; ~W~s".t:: e .facitit~do .;,. ~oc~' c0!1ler::~~
entre as populaçoes front6,mças. ,
• . ' Expansão

da' infral.estrutura

"
viária,

\"

no' sentido

de

complementar á, vocaçãd, natural' da Amazônia, que' tem no
transporte fluvial o 'mts importante fator "de integração
,

regional.
.

.

'

, :1
,

-

.1

"-

\
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• Fortalecimento da ação dos órgãos governamentais de justiça,
polícia federal, receita federal e previdência social como fatores
de inibição da prática de. ilícitos, decorrentes da presença
insuficiente do Estado, em função das distâncias e do
isolamento ..
• Intensificação das campanhas demarcatórias de fronteira, pela
restauração e adensamento dos marcos limítrofes.
• Promoção de assistência. e proteção às populações indíg~nas,
delimitandó e demarcando suas terras estimulando o seu
_ J

desenvolvimento.
~.,

I

,

"

Definidos
os objetivos ficou evidenciado
que, apesar de sua
.
.
,

.

,

~

grande relevância e significado haveria grande dificuldade em reunir .

.

,

os meios que permitissem a consecução dessas metas, tendo em
.

~

vista suas dimensões e natureza das, atividades. Diante das

..

,

circunstâncias o PCN f?i estruturado segundo atividades que, numa
....

. ,

.

t

l

'

I

.

primeira etapa, atendessem as seguintes prioridades:
,

• Assistência às comunidades indígenas.

,
I,

• Imp!antação de pequenas centrais hidrelétricas .
.• Implantação:de centros de telecomunicações.
• Vigilância naval, terrestre e aérea.
• Implantação de infra-estrutura viária.
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Hoje, com mais de dez anos da sua criação, o PCN muito
realizou, apesar das restrições
• •

0

prçamt:l(tát~
J

e da pouca participação

efetiva dos Ministérios Civis r ~ele envolvidos.
, Observando a série h t-iu'"ica de recursos destinados ao
Drnqrama,

comprova-se que a propaganda adversa consegulU o

JOJetivQ de despriorizar as aiividades destinadas ao cúmprirnento
dos objetivos.

É o que se vê a seguir:

RECURSOS ORÇAMENlf.ÁRIOS
. ALOCADOS AO PCN
ANO

1986

19117

1988

1989

1990

1'19\

TOTAL

\4120

14916

~(:29~

.. 73 i i

16358

')'/52

I 1992
I 9261

50000
45000 -

ri 19P.6

40000 -

111987

[] 1988

36000 -

[] 1989

.1990
C1991

30000 I--

.1992

25000 - 20000

C1993
.1994

t--

.1995
[] 1996

15000

~

10000

~'I H
o

.

.
:",'1'\

1994

1995

\996

\997

TOTAL

"'·'11

6591

47-1M

2950

41/63

151883
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, ALOCAÇÃO DE RECURSOS

Observa-se que no ano' de 1986 a dotação orçamentária
contemplou o PCN com R$ 14,.120 milhÕes e cresceu nos dois anos
seguintes (1987 a 1988) para chegar ao máximo em 1989 com R$
47.311 milhões.
Acontece que, aos poucos, o aporte financeiro foi decrescendo
e, a partir de 1991, com R$ 9.622 milhões a qUeda se ac<:!ntuou,
chegando a pouco mais de R$ 6 milhões em 1994, e atualmente já
ne"m alcança esse patamar, tendo sida reduzida à quantia modesta de
4 milhões de reais, para um empreendimento desse porte.

Vale destacar: foram destinados nesses treze anos, cerca de R$
155 milhões, quantia muito aquém para uma efetiva atuação do
Projeto.

,O Calha Norte não se n!stringe a uma distribuição de postos
militares instalados na linha de fronteira. Abrange, também, uma
pletora 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.
,

I
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Apesar das dificuldades d1rçamentáriaS o PCN, coordenado pela
Secretaria de Assuntos

EJtratégiCOS-SAE,

possui

realizações

invejáveis que, por si só, jJstificam e até exigem uma atenção
especial dos órgãos resPOnSáVtits do Governo Federal e da sociedade
em geral. Listarei resumidamente algumas delas, pQis encarreguei à
minha assessoria técnica da elaboração de um trabalho sobre o PCN
que, oportunamente, diVUlgare! sob a forma de Caderno Legislativo.

- No Projeto-Piloto Tabat,inga:
;.. das Insta
.
11açoes
- e reatlvaçao
. - do Centro de
• recuperaçao

I

Treinamento Profissional;

reforn~a de prédios destinados ao
funcionamento de Postos~ de Serviços da Presidência Social,
Polícia Federal, Polícia ~ilitar e Receita Federal;

• construção

ou

• criação da Comarca de írabatinga com a instalação de duas
Varas;
• ampliação e melhoramento do Hospital de Tabatinga.

- No Projeto Especial para Incremento das Relações
Bilaterais:
• dinamização

do

traba lho

I

das

Comissões

Mistas

de

Demarcação da linha de lonteira cuja extensão, na região do
Calha Norte, atinge 5.993 Km;

15754 Terça-feira 17
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• construção de cerca de 600 (seiscentos) novos marcos
fronteiriços, particularmente na fronteira com a Venezuela;
• construção da Via da Amizade, uma avenida de dupla via,
com canteiro central, de 3,5, Km de extensão, ligando
Tabatinga no Brasil a Le:tícia na Colômbia. ,
,

,

No Projeto Especial para Ampliação da Oferta de
Recursos Sociais Básicos:
! construção de poços tubulan~s' em Estirão do Equador (AM),

Vila Bitencourt (AM) Ipiranga (AM), Palmeiras do Javari
(AM)e São Gabriel da Cachoeira (AM);
• .construção e equipamento de
Cachoeira (AM) e

I~(ana

C~ntros.

de Saúde, em Pari-

do Rio Negro (AM) - áreas

indígenas;
,

• aquisição e entrada em operação de Unidades Volantes de
Saúde - barcos - em número de 4 (quatro), pata atendimento
nos distritos e comunidades isoladas do Alto RioNêgro;
• instalação de creches em São Gabriel, da Cachoeira (AM), ,
Benjamin Constant (AM) e Barcelos (AM); ,
• realização de campanhas de vacinação e erradicação de
" doenças endêmica.s, em .todos os muni~ípio~ da Faixa de
Fronteira;

Novembro de 1998

• construção da Escola Agropecuária de São Gabriel da
Cachoeira (AM), .para' 600 (seiscentos) alunos de 10 e 2°·
graus;
• implantação do Colégio: Agropecuário de Benjamin Constant
(AM), óbjetivando,ao nível de 2° grau, a formação de
técnicos nos setores de criação de pecuária e produção
agrícola;

- No Projeto Especial rara o Incremento das Ações da
FUNAI na Faixa de Fronteira:
• criação de 19

(de~enove1 áreas indígenas na região dos índios

Yanomam~ em ROrai+

num total de 2.435.215 hectares

.para uma população de9j.910 indígenas;

. ' ......

' .. .

• criação de mais 16 (dezesseis) áreas no Amazonas - região
conhecida como "Cabe)a do Cachorro" - totalizando uma
\

.'\

superficie de 2.630.000 hectares para uma população de
23.620 índios;
• criação de áreas indígenas na região do Oiapoque, com uma
superfície total de 463.94\6 hectares .

. Esses são. alguns. ·dos Pr

.~etos

constantes do PCN, .tendo

deixado de citar os da Ampliação da. Infra-estrutura Viária, de
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Implanraçã.0 de.,Ce,ntrais de }~nergia Elétr.í:~a na,Fatx~ ;Fro~teiriça e
,

os de Aumento :~a ~re~$nça Brasileíra'1n~ ;Area, que, engloba a
atuação do Exército, da Aeronáutica e da Marinha.

É c'erto que 's'e ,tmiito 'foi realizado' no PGN' ~esde sua criação
até hoje; pena'é ter de 'reconhécer que' multo 'mais poderia ter sido
éoncretizado sé 'o 'décréscimo na' alocaçãO "de recursos' não tivesse
r

sido tão cruel e implaCável.

.~ .

~.l

..9~. óbif~s, a~~ ~~~Fe~eq.t ~ diri~ .at~ 9pe, se intensi.fic~ e
somente com uma ação mais efetiva e mais engajada das autoridades
,

.. ~';

·.:'~;'~·f"'.·-

.".

.

governamentais será possível carrear os meios indispensáveis para
-t

.•

i

'~'.J.

+

--*".... :

oi-

"1'. "--1'

_

~: .'

. ..:. \ .... "

~~'.

...

que a Secretaria de AsslllDtos .Estratégicos possa continuar
•

-

'.

',L t/'.r'

.: -i

.' t fi

:.,. - •. ; .;

. ~_:?:.

,.'

t

conduzindo com sucesso sua árdua missão> de coordenar
o PCN.
i
cI"

w

•

~',

•,

~', ~

.

.

r<

~,.. .t

t

.

"t

t

..

Urge ' que r: .repensemo1s ,as' '. prioridades ,estratégicas

de

desenvolvimento donossopàís' 'e que·o imenso espaço 'geográfico
abrangido pelo. CalhaNort(~,' dai ordeni : de . 14% -'doBrasil~ seja

','

,

~

.' i'

"

,~'.

j

-

~

.

r.

~.

realmente integrado ao Território Nacional.
r

E melhor prevenir do que reme~iar
~~

4~~"'.J

Fica o alerta

...

"

.

....

"

, ..

~

Muilto obrigado.

!-~!

r-"

;v';

t

,

,
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Nao 101 por ac:uo. por1lJlto.
qUI! •• flue aprov.n.r.ftt, .a:s
*pefl'. do 'n'clo 40 pro Qto d. pu pz. •• om.,. a CII .. d.a

de Vaupá.~, dali obl.uvol
parecllllll ler. aum~tar o tfl"
"IOrIO

~m

que Ifm preltnça

mp.I, fortt! f.: "prl~lnn" o maior
lIú",ero _ M I lIe militares e
poIkllll. 04 tlnllam 248 e Jeq.
ram maU!; IoInl &0). Com .No., va

ruerrllh..lro. começam a neto>
dar COm o presidente Andrtt
Pulnn. de uma poIlÇ~o mall
lone para ,,'glr lerrtt6r1o e a
llbenaçao de
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.... presos.

I""
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. ORLANDO FARIAS
Agência JB

Colombianos se refugiam no Brasm
MANAUS - o prefeito Amilton
Gadelha. do município de São Ga·
briel dá Cachoeira, na fronteira do
Brasil com a Colômbia. vai na próxima semana ao minislério das Re·
lações Exteriores. Gadelha pedirá ao
Itamarati que se empenhe em defen·
.der, na Organização das Nações
Unidas. a adoção de um programa
para garantir a sobrevi vência de 500
refugiados de guerra da Colômbia.
Os refugiados chegaram a São
Gabriel da Cachoeira nas duas últi·
mas semanas. depois do ataque mili·
tar à cidade colombiana de Mitil, a
3Q. quilômetros da fronteira com o

BraSil. "Boa parte da população civil da cidade fugiu. para o Elrasi!".
diz o prefeito. Gadelha afirma que
São Gabriel da Cachoeira. localizada no Alto Rio Negro. tem uma alta
taxa de desemprego e não pode ali·
mentar tanta geme. A maioria dos
refugiados chegou ao Brasil em pe·
quenas embarcações fluviais. depois
da ofensiva guerrilheira das Forças
Armadas Revolucionárias da C~
lômbia (Fare).
Segundo Gadelha. os colombia·
nos que deixaram Mitú eslão tentan·
do fixar residência nos povoados de
laurelê e Querari e na cidade de São

Gabriel da Cachoeira. As autorida.
des colombianas também estão
preocupadas com a situação. O pre·
feito de Mitú. Odeney Gómez. mar·
cou encontro com Gadelha. na quin.
ta-feira. para discutir como ajudar
os colombianos.
Desemprego - A região do Rio
Negro é povoada basicamente por
indígenas e recebe cestas básicas do
programa Comunidade Solidária.
~Os únicos empregos que temos em
São Gabriel da Cachoeira são os de
soldados". declara Gadelha, referin.
do-se aos vários pelotões militares

do Exército que guardam as frontei·
ras brasileiras na Amazônia.
DQuatro técnicos de aviação que
trabalhavam para, a Força Aérea
colombiana. além do major Gonzalo Noguera - cbefe do serviço de
informação do aeroporto de Bogotá - foram presos por causa do
avião mililar da Colômbia detido
na terça· feira nos Eslados Unidos
com quase quase 800 quilos de cocaína. Outros dois militares - o éoronel Arturo Dueiias e o lenente
Jorge Leal -. que trabalham no ae·
roporto de onde o avião decolou.
'passaram à reserva.
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URGENTE

Na tarde de domingo, dia l° do corrente, o Governo colombiano informou à Embaixada
do Brasil em Bogotá que forças guerrilheiras J:stariam atacando a base de poficia colombiana na cidade
de Mitu, Departamento de Uaupés, próxima à\fronteira com o Brasil. O Governo colombiano solicitoll
ao Governo brasileiro autorização para que sua Força Aérea pudesse utilizar a base brasileira de
lauaretê para reabastecer helicópteros e um aJião de transporte. A partir do recebimento deste pe~ido,
o Governo brasileiro, por meio de suas autoridades competentes, começ(>u a exanúnar a questão e
concluiu não ser possível considerar tal solicidlção com rapidez, já que a mesma envolveria, nos termos
da legislação,vigente, pe~ssã~ do Presidente/da Re~ública e, dependendo de como se caracterizasse a
operação, ate mesmo autonzaçao do Congress,o NaCional.

Cerca de quatro horas após o p(~dido inicial, formulado pelo Chanceler colombiano ao
Embaixador do Brasil em Bogotá, e antes de ulll1a resposta brasileira ao mesmo, começaram a pousar na
pista brasileira de Querari aeronaves militares 9o.10mbianas, que passaram a utilizar aquela pista como
base de apoio a suas operações militares em tel~tório colombiano.

.

Em ,ozão da gmv;dade do ocJdO' OPresidente da RepUbli", examinou o assunto n.

manhã de hoje com os Ministros da Marinha, dp Exército, das Relações Exteriores, da Aeronáutica, e
os Ministros.-Chefes do Estado-Maior das For~as Armadas, do Gabinete Militar da Presidência da
República e da Secretaria de Assuntos Estratégicos.

. Por instrução do Presidente da·Ftepública, o Ministro Luiz Felipe Lampreia convocou o
Embaixador da Colômbia em Brasília para trans;mitir o veemente protesto do Governo brasileiro.
Comunicou-lhe a decisão do Governo brasileiro! de, por razões humanitárias, pefllllitir que operações em
Querari para retirada de mortos e feridos prossikam somente até às 18:00 horas de hoje (hora local),
momento
a partir do qual deve cessar toda pres1ença militar colombiana em território brasileiro .
.
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Durante o discurso do Sr. Bernardo
Cabral, o Sr. Geraldo Melo, 111 Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Carfos Patrocínio, 2 9 &1cretário.

o SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Nobre Senador Bernardo Cabral, V. Exª será atendido
na forma do Regimento Interno.
Concedo a palavra, para uma comunicação
inadiável, por cinco minutos, ao eminente Senador
Josaphat' Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sl's.
Senadores, ponderei, há poucos dias, a impropriedade de ser, de qualquer modo, solicitada urgênc:ia
ou mesmo pressa na aprovação das medidas relsltivas ao ajuste fiscal, entre outras circunstâncias, por
ter o Govemo adiado repetidamente a apresentação
delas. Adiou-as antes das eleições, adiou-as depois
do primeiro tumo, adiou-as para depois do segundo
tu mo. Essas circunstâncias mostraram que não há
urgência, senão o Govemo teria providenciado o
exame das matérias em tempo mais apropriado. Só
não pensei, porém, que fosse ocorrer o que ocorre!u.
A Constituição estabelece em seu art. 52, inci.so V, que compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações extemas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Não sei
de operação extema de natureza financeira mais importante, mais qualificada, do que a que acaba de
ser realizada entre o Brasil, o FMI e outras organizações intemacionais e da qual resultou o empréstimo
ao País de R$41 bilhões.
O ilustre Ministro da Fazenda, entretanto, declarou em entrevista ao Jornal do Brasil que ·0 Senado será comunicado informalmente das negociações do Brasil com os organismos intemacionais·, e
explicou que "não precisa da autorização dos Parlamentares para fechar os acordos, por ser o Brasil
país-metl'bro do FMI."
Acrescentou que o Senado tomará conhecimento - logo, não autorizará - da obtenção do empréstimo depois, ou seja, a posterlori, ou, segundo
as próprias informações do Ministro, ·por informação
à Comissão de Assuntos Econômicos·. Logo, entende o ilustre Ministro que nem ao menos se trat~ de
uma comunicação formal ao Presidente do Senado.
Realizada a operação, tudo concluído, S. EJ<II comunicará à Comissão de Assuntos Econômicos. E,
para evitar dúvida em torno disso, acrescentou:
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·Caso seja necessário mais de um empréstimo através do Banco para Compensações Internacionais BIS, o Senado terá que
se manifestar".
Conclusivamente, pois, o Ministro declara que
o Senado só terá que se manifestar formalmente se
houver um segundo empréstimo por intermédio do
Banco para Compensações Intemacionais.
Indago, porém, onde está essa diferenciação
na Constituição?
A Constituição, como salientei de princípio, claramente dispõe no inciso V do art. 52:
"Art. 52. Compete privativamente ao
Senado Federal:
V - autorizar operações extemas de
natureza financeira, de interesse da .União,
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municrpios."
Não cuida de discriminação entre primeiro e
segundo empréstimo, não faz menção a empréstimo
que venha a ser obtido por meio do Banco para
Compensações Internacionais.
Tudo parece, entretanto. que, segundo a jurisprudência do Poder Executivo, ás normas procedimentais do FMI superpõem-se à Constituição da República. Não quero entrar em maiores indagações.
Deixo à ponderação dos eminentes Senadores.· .
O Sr. Lúcio Alcântara (PSDB- CE) - A resolução do FMI é urbl et orbl, e a Constituição é apenas no País.
.
.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL - BA) Como pondera o nobre Senador Lúcio Alcântara,segundo a interpretação govemamental, áS norrnasdo
FMI valem urbl et orbl, e a Constituição brasile!ra
apenas nos limites do território brasileiro:
.
Como este assunto pode ter graves repercussões no futuro, de natureza constitucional.e quanto à
responsabilidade dos que subscrevem o empréstimo, sem entrar, por enquanto, em pormenores, deixo à ponderação, para que não se diga amanhã que
tudo correu com o silêncio, que poderia ser considerado aquiescência do Senado Federal.
É o que desejava observar.
O SR. PRESIDENTE (Cartos Patrocrnio)
Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, por cinco minutos, ao eminente Senador Roberto Requião.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB ...,. PRo
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, hoje, no jomal Folha de
S.Paulo, o jomalista Janio de Freitas escreve um ar-
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tigo extremamente interessante e levanta preoc~pações na linha das demonstradas pelo orador que' me
antecedeu, Senador Josaphat Marinho. Já apre'sentei questões semelhantes na Comissão de Assu~tos
Econômicos, sem que no entanto a ComissãJl se
sensibilizasse. Trata-se, Sr. Presidente, da apldlção
das res.erva~cambiais brasileiras.
Já tivemos R$75 bilhões em reservas oambiais. Até um determinado tempo, essas reselvas
eram aplicadas no BIS, uma espécie de banco l~n
trai dos bancos centrais do mundo. Mais rec~nte
mente, o Banco Central passou a se arrogar a p\lrerrogativa de aplicá-Ias em outros bancos.
Então, podemos ter um fenômeno com a seguinte configuração: tomamos, Senador Bemardo
Cabral, recursos para as reservas cambiais, pa~\an
do o teto atual de 42,5%; mas o Banco Central Aplica essas reservas, no BIS ou fora dele, por valclres
em tomo de 5% a 6%. É evidente que esses r~cur
sos aplicados com essas taxas podem estar re,tor.nando ao Brasil para suplementar a necessidadé de
reservas cambiais com aplicações de 42,5%, co/n o
lucro I(quido d.e 36,5% ao ano, se considerarr,lnos
que o Bra&il.ap~icou os recursos a 6%.
. ... Nesse sentido é o artigo do jomalista Janio. de
Freitas, publicado na Folha de S.Paulo do dia 115,
cademo um, página 14c15, segundo a Mrdia Impressa da Radiobrás. O título do artigo é Quem FaJ as
Contas. Diz o jomalista:
.
..
"E por falar em dinheirama no exterior
(ou você, por acaso, não estava pensalldo
nisso?), a aplicação no mencado finance1iro,
também externo, das dezenas de bilhões! de
. dólares da reserva brasileira constitui o mais
rendoso e mais desconhecido negócio Ido
Brasil. E, com certeza, um dos mais rendosos e mais desconhecidos do mundo..
As comisSões pela aplicação dos dtilares possu(dos pelo Brasil (hoje US$42 bilhões, que eram US$75 bilhões até setemb1ro)
representam uma enormidade de dinheiro, l>obre a qual não se dispõe das informações q;ue
é justo esperar de qualquer govemo."
I
Fazendo um parêntese no artigo de Janio 'eie
Freitas, Sr. Presidente, o fundamental é que o Ser~a
do não dispõe dessas infonilaçóes, que já foram ~~or
mim solicitadas aos membros do Banco Centr~n
mas a resposta é sempre tortuosa e, quando explicitamente requerida, é frustrada por essa conve(jsa
mole de sigilo bancário.

corretoras do mundo todo, para participar
dos lucros com as operações no mercado financeiro. Não há, porém, nem a mais tênue
clareza sobre a escolha dos bancos e corretoras internacionais agraciados com o privilégio de operar, mundo afora. as dezenas de
bilhões.

I

Não consta que haja concorrência para
a escolha desses operadores privilegiados.
Como é feita, então, a escolha?
Mais importante ainda, quem participa
dessa escolha tão valiosa?' Ou, mais claramente, quem, a negocia? Não faltariam por
parte dos corretores intemacionais, para
conseguir os milhões de lucro com operação
dos bilhões, propostas com vantagens especiais que são feitas até a investidores privados, desde que mais abonados do que a
média. Que propostas são feitas, digamos,
ao Brasil?
O destino das reservas é definido, claro, nas culminâncias do Govemo. Consta
que esse destino, em termos geográficos; é
a Europa, para evitar riscos provenientes de
dívidas nos Estados Unidos. Mas a aplicação na Europa não exclui, necessariamente,
bancos e corretoras americanas, também lá
instaladas. Por fim, consta que o grosso dos
dólares está em apenas cinco operadores o que sugere, entre outras coisas, uma concentração arriscada .

I

Mesmo essas aparentes respostas
são, na verdade, apenas perguntas. Nada é
claro nas aplicações extemas dos bilhões
cujo sobe e desce está condenando o Brasil
a mais anos perdidos ou vidas perdidas.

I

.

.
"Tamanha massa de dinheiro excita a
cobiça dos grandes bancos aplicadores e
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E por falar em dinheirama no exterior,
há um modo simples de 'eliminar, com razoável rapidez, o clima de. escândalo e suspeições que Fernando He~rique Cardoso
diz, com o conhecido otimismo, haver chegado já aos limites. Basta-lhe fazer, agora, a
proposta que Mário. Covas fez logo em sua
primeira reação, embora, por motivos compreens(veis no seu caso, ninguém se interessasse em aceitá-Ia."
\

Continuarei a leitura, mas, neste momento, em
outro parêntese, assooo-me à opinião do jomalista
~nio de Freitas: nlngl.lém, no Brasil, consideraria a
\
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simples hipótese de um homem correto como Mário
Covas ter uma conta no exterior.
"É só oferecer uma procuração plena
para verificação, em Cayman e seus condutos, do que sugerem o papelório e o palavrório dominantes. Um advogado de reconhec:ida idoneidade, escolhido em comum. por
Fernando Henrique e, por exemplo, pela
OAB, por certo prestaria tal serviço ao Pais.
Nem tem que mexer com propriedade da fazenda ou com o real valor das quotas da
agropecuária Córrego da Ponte Uda. Nada
disso. Só Cayman e adjacências.
O Brasil conta com esse gesto.·
Ao invés de declarações pré-programadas e de
uma irritação artificial, caberia ao Presidente da República aceitar a sugestão do jomalista Janio de
Freitas da Folha de S.Paulo e imediatamente procurar o Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, pedindo a nomeação de um advogado que,
junto com outro, de sua indicação pessoal, receberia
a procuração e restabeleceria a tranqüilidade por intermédio da obtenção rápida da verdade a respeito
das contas supostamente existentes nas ilhas Caymano
Encerro com um questionamento que não é do
jornalista Janio de Freitas. Vivemos sem o financiamento público das eleições. Considero apenas duas
hipóteses após uma campanha eleitoral: ou faltou dinheiro ou sobraram recursos. A maioria dos doadores não exige ou condiciona sua doação à inexist,ência de um recibo. Se houve sobra de recursos, em
qualquer campanha, incluindo a campanha passada
do Presidente, seguramente os recursos que sobraram, que sobejaram não foram costurados num travesseiro ou num colchão. Eles, de alguma forma, se
sobraram, foram aplicados provavelmente com a decisão ética - e não legal - de serem utilizados numa
próxima campanha eleitoral. . ~. não faltou, sobrou; e
se sobrou, onde está?
O SR.ELCIO ALVARES (PFL- ESf- Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
.
O SR. PRESIDENTE (Carios Patrocínio) Concedo a palavra a V. Ex!'.
Ç) SR. ELCIO ALVARES (PLF - ES; Como líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminentes colegas, tenho acompanhando com atenção
os pronunciamentos que estão sendo feitos nesta
Casa Quero, Sr. Presidente, deixar claro um ponto
que é insuscetível de qualquer df''late. A apresentação de modo simplista feita pel( Senador Roberto
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Requião passa a idéia de que, levantada uma dúvida a respeito do Presidente da República, Sua Excelência daria uma procuração a um advogado, que
verificaria se a conta pertencia ou não a ele e se
existia conta ou não.
Temos de procurar examinar os fatos com a
maior serenidade possível. Não' interessa a ninguém, principalmente no exterior, passar uma imagem de fato inteiramente surrealista. . (
Começou-se essa campanha com· uma, gravação de fitas, um método espúrio, lamentável, criminoso. O Govemo tomou a atitude compatível com o
caso e, evidentemente, houve o exercício de vontade do Presidente da República. Neste momento, o
caso das fitas sendo examinado pelo MinistériO Público. Querer subverter todo esse processo é negar
a realidade daqueles que querem a verdade, e o
Presidente da República está nesse rol.
Os que começaram a toada inicial perceberam
há pouco que tentar atingir o Presidente Fernando
Henrique, o Govemador Mário Covas e ó Ministro da
Saúde José Serra é atentar contra o patrimônio morai de homens que têm uma vida inteira dedicada ao
País. E aí, vozes de outros jornalistas de maior evidência também no País - tive a oportunidade de ler
Márcio Moreira Alves e Miriam Leitão - denunciaram
a maneira de dizer ·supostas irregularidades·. Dessa maneira, abroquela-se a figura de todos, Presidente da República, Ministro de Estado, dentro de
fatos argüidos por fitas que merecem reparos desde
a sua origem criminosa - a escuta telefônica condenada por todos nós.
O Presidente Femando Henrique não tem nada
a temer, e a indignação de Sua Excelência, retratada há dois ou três dias na televisão, é a reação de
um homem de bem, de um homem que trabalha
pelo País. Isso atingiria qualquer um de nós, Senadores da República, Deputados Federais,enfim, homens públicos que trabalham em favor do País.
Sr. Presidente, gostaríamos que essa discussão acontecessEil dentro do 'clima da racionalidade e
não dentro da questão política, da questão das paixões.
O Presidenté Fernando Henrique tomou uma
atitude compatível com a função de Presidente da
República. Sua Excelência reagiu com energia e indignação, porqueé incrível imaginar que um homem
que tem história pudesse ser envolvido por documentos que, corilo já se constatou de maneira clara,
eminentes colegas, foram falsificados
montàdos,
tendo os primeiros peritos já se pronunciado nessa
linha de raciocínio.

e
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O SR_ ROBERTO REQUIÃO (PMOB - pIIR) . V. ExiI me permite um aparte?
.
. . ..
O SR. ELelO ALVARES (PFL - ES) - Estou
fazendo uma comunicação oficial, na qual não há a
possibilidade de apartes. V. Exª, posteriormentJ, se
quiser voltar ao assunto, deve fazê-lo num outrojpronunciamento.

Gostaria de deixar claro que o Senhor Presidente tem-se portado à altura do seu mandato e
honrado sobremodo a confiança dos brasileiros,
que, há pouco tempo, reiteraram-lhe toda a confiança no exercício da Presidência da República.
O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR) Sr. Presidente, tendo sido referido, peço a palávra. -

Deixo registrado, Sr. Presidente, como Líd Ir do
Governo, que o Presidente Fernando HenriqUejtern
tomado atitudes com o controle que lhe é pec liar,
como Presidente da República. Se Sua Excelê~ICia,
no dia em que concedeu a entrevista no Rio de Janeiro, reagiu indignado, essa é uma reação1que
qualquer um de nós teria, ao ver que, após uma ida
inteira dedicada à coisa pública, lutando para qUle o
Brasil tenha respeito -no exterior, começam alduns
elementos a fabricar notas divulgadas pela imprensa, em nível intemacional, denegrindo a imagerJ1ldO
País.
Gostaria, em homenagem ao Senador Roberto
Requião, que sei tratar-se de um homem que timbra,
em todos os momentos, pela pesquisa da verd~.de,
que confiasse no Ministério Público. A ação está /nas
mãos do Ministério Público. Na minha fOrJ1nação jLrídica, bem como na de todos os advogados ou nã(I~, o
Ministério Público é a entidade que tem a respon1sabilidade absoluta de averiguar os fatos.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) _
Concedo a palavra a V. Exª.

Há um processo normal em curso na Pol da
Federal. O escoadouro de todos os processos desse
tipo é o Ministério Público. Para se ter a idéia da limportância dessa instituição, após o relatório finallde
.uma CPI, todas as conclusões são remetidas ao Ministério Públic(), para que ele possa configurar qJlalquer ilfcito penal.
\
. Portanto, Sr. Presidente, eminentes colegasl, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso tem reagido
com a indignação que assiste aos homens de ben~ e
com o que é determinado pelo bom-senso e pela
cionalidade.
A matéria, agora, encontra-se nas mãos do Ministério Público. Há um inquérito regular na Políbia
Federal. Não seria urn fato normal querer que :alguém dê procuração para investigar em Caymé\n;
ter-se-ia de dar uma procuração ampla e percor/'er
lodos os paraísos fiscais.

raI

I

O Senhor Presidente da República, pela slua
biografia, pela sua idoneidade, pela sua personalidade, pela sua história de vida, é um homem que m1erece o respeito do País, principalmente do Congr4sso brasileiro, que está vivendo uma hora importdntíssima para a vida da Nação.
.

\

O SR. ROBERTO REQUIÃO (PMDB - PR.
Para uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) - Louvo a cautela do Senador Elcio Alvares sobre esta questão, que é muito séria. Conheço, por
experiência própria, a profundidade e talvez até as
lesões que uma situação como esta possa fazer à
imagem de um homem público.
Quando Relator da Comissão Parlamentar de
Inquérito que levantou o escândalo das letras irregularJ1nente lançadas para o pagamento de precatórios
inexistentes, fui objeto de uma denúncia dessa natureza. A revista IstoÉ Senhor publicou uma suposta
conta minha com depósitos feitos por assessores do
meu gabinete nos Estados Unidos. Fiz o que estou
recomendando ao Presidente da República: imediatamente coloquei uma procuração à disposição de
qualquer pessoa que desejasse investigar a origem
dessa fantástica riqueza, surgida da noite para o dia
em documentos falsos. Creio que ninguém no Brasil
acreditou no depósito, porque até hoje não me foi
solicitada a procuração que ofereci.
De outro lado, a respeito das fitas gravadas,
quero reproduzir o raciocínio de um jornalista de
cujo nome-não me recordo no momento. Trata-se de
um raciocínio publicado hoje ou ontem, em um dos
jornais nacionais. O jornalista situava o exemplo
mais ou menos da seguinte maneira: suponhamos
que o Senador Josaphat Marinho recebesse uma fita
gravada ilegalmente, sem a perJ1nissão das duas
pessoas que conversavam ao telefone, e nela uma
delas deixasse claro que pretendia matar S. ExiI, envenenando o seu café. A fita é ilegal; a escuta não é
permitida. Pergunto-me se o Senador Josaphat Marinho tomaria a posição legalista de ignorar a denúncia e diria ao garçom: "Traga-me um café." Evidentemente, não. As fitas do Ministro e do Presidente do
BNDES mostram, à exaustão, que estavam manipulando a privatização de empresas públicas, de estatais colocadas à venda, e, em qualquer país sério do
mundo, eles já teriam 'sido afastados, para que, sem
as prerrogativas do cargo, a investigação pudesse
ser feita em profundidade.
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O lugar próprio Para que essas investigações
progridam é no Congresso Nacional. Nas Comissêies Parlamentares de Inquérito a situação se esclan:tce com rapidez extraordinária. Ainda não vi nenhuma dessas denúncias que não fÓS8em encaradalS'
pelo Poder Legislativo do Brasil serem objeto exclusivo da investigação do Ministério Público, da Polfcija
Federal e das Polfcias e avançarem com a mesma
celeridade das investigadas pelo Congresso Nacional. Não se trata de suspeita, mas a suspeita !18
constrói, quando atitudes, como a de colocar à disposição de qualquer pessoa uma procuração, não são
tomadas.
A indignação foi tardia. A minha foi no primeiro
momento, quando lia Revista IstoÉ Senhor. Já o
Presidente tem uma indignação retardada: vem, segundo os jornais, depois de pressão das lideranças
poIfticas, uma semana ou 10 dias aPós a publicação
por revistas nacionais de trechos das fitas gravadas.
Não coloco em suspeita o Presidente da República, mas Sua Excelência se coloca sob suspeita
quando impede que a investigação se faça de fonna
clara.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio) Concedo a palavra ao eminente Senador Lúcio Alcântara.

.

O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, hoje o Jornal do Brasil traz trechos de um relatório divulgado
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre o progresso econômico e social, que analisa, em
detalhes, a péSSima distribuição de renda ná América Latina
Há, na notrcia, uma tabela que mostra a situação dos palses da América do Sul e da América
Central, em que o Brasil aparece como o campeão
de concentração de renda. Os 10"10 mais pobres da
população do Brasil detêm apenas 0,8% da renda, e
os 10% mais ricos, 47% da renda; mais do que qualquer outro .pais dos que estão relacionados, os
quais, como disse, são da América do Sul e da América Central.
O mais grave é que a América Latina é apontada como a região de maior concentração de rEinda
do mundo, e, dentro da América Latina, o pafs de
maior concentração de renda é o Brasil.
Diz o relatório:
Os 10% mais pobres da população da
América Latina registraram uma perda de
15% em sua participação na renda entre
1990 e 1995. Os 10% mais ricos também
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sofreram uma deterioração relativa e os que
ganharam foram os grupos intermediários.
A péssima distribuição de renda não se
deve apenas aos proprietários do capital. Ou
seja, a atual concentração de renda não perpetua a situação. O centro do problema são
as diferenças salariais entre trabalhadores,
explicadas pela péssima distribuição no nlvel e qualidade de educação entre os que
ganham mais e os que ganham menos.

...

( )

Enquanto os 5% de. latino-americanos
mais ricos ganham cerca de 25% da renda, na
Ásia essa fatia da população ganha 16% da
renda e nos P,afses Industrializados, 13%.
O BID informa que a região precisa enfrentar "de cara" essa situação através de
reformas educativas que. organizam melhor
os recu~s disponlveis e reformas de traba·
lho que permitam que mais mulheres entrem
na forÇa de trabalho.
Em seguida, o relatório chama a atenção para
o rápido declfnio do crescimento populacional na
América Latina e no Brasil, particularmente. Isso significa dizer que as fammas cada vez têm menos filhos. ConseqQentemente, a pressão demográfica
está diminuindo, e a mulher, liberada das suas obri·
gações como mãe, também ingressa no mercado de
trabalho. Na medida em que houver oportunidades
. para abrir postos de trabalho também para a mulher,
a tendência será a de que a renda dessas populaçõ·
es também aumente.
O que não fica claro é o fato de que, no mundo
todo e ainda com maior gravidade no Brasil e em
palses com condição de desenvolvimento semelhan·
te a nossa, o desemprego está crescendo rápida e
assustadoramente. Ora, se não há postos de trabalho embora exista' lima oferta grande de pessoas
qu~ buscam trabalha'r, é claro que não há como a famma aumentar sua renda, mesmo que a pressão demográfica tenha dllT1lnufdo, como, de fato, tem acon·
tecido.. E ainda: se essa renda familiar não cresce,
como as possibilidades educacionais são limitadas
por força das restrições que os Govemos ~stão tendo para criar investimentos públicos, essas crianças
também não têm uma grande chance de se preparar
convenientemente, mediante uma educação de qua·
Iidade, para Ingressar num mercado de trabalho que
é cada vez mais competitivo.
.
Então, diz o relatório:

- , - ., .. - . -

-----,
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,.. ; , , A América Latina êstá diante de Jma
'janela de oportunidade' para impleme~ltar
" . ' soluções. A taxa de natalidade está caindb e
>, ,a proporção de pessoas em idade de trahaIhar está crescendo mais rapidamente qJe o
número de crianças. A queda de natalidAde
também significa que um número maiorjde
mulheres vai se incorporar ao mercado de
trabalho. Em conseqüência, haverá menos
estudantes por trabalhador, o que vai fa~iIitar o financiamento de um sistema mel~or
de educação.
o 'seguinte:
, E Conclui dizendo
.,.,:
~"

o impacto do desenvolvimento'e~lrô
• mico no ,desequillbrio da renda é lento. "las
!
etapas iniciais do crescimento, aqueles ODm
nfvel de educação maior levam vantaglam
sobre aqueles com educação menor, avAn"çando mais rapidamente que o resto da ,1)0,pulação e ,introduzindo outra fonte de d~si
'L ; , " ,gu~lda~e na distribui~ão da~e~da'l,
,.',

Portanto, fica claro que, mesmo com todas ossas manob'ras econômicó-financeiras que visam Jlar
':"
'
I
,estabilidade a nossa economia, se elas não forom
I
acompanhadas por algumas medidas e algumas
'ações do Gove'mo em' certas áreas, em Certos se~o
l
res, como no caso da educação, nunca irão leval: a
unia redistribuição darenda, ou, pelo menos, a u~ha
redistribuição sustentável, que se prolongue ao Idngo de 'muitos anos. "Ao contrário"; está dizendo aJlui
o Sena~or Bernardo Cabral, Estamos aSSistindo: a
, um processo de concentração da renda que se te,m
'agravado, mesmo com todos os efeitos redistribJtiJ
vos que o Plano Real, por exemplo, teve aqui no
Brasil.' -";, , ' ',,,,
,,'"
Isso requer, da parte do Govemo, uma análise
em profundidade, 'até para saber. se e~se' objetivora
que todos nós temos nos lançado, com determinação - que é justamente o equillbrió econômico Jlo
PaJs ~, não está causando outras distorções que,1 a
médio e longo prazo, vão comprometer a nossa
. coesão social e vão evitar ou impedir que gruP(~S
de pessoas com condição econômica e ,social qLlle
deixa muito a desejar sejam impedidos· de. galg!u
um patamar melhor de condição de vida e de reI'·
da, mediante, sobretudo, educação,' educação de
qualidade.
,,' ,
, ' Temos que louvar muitas iniciativas do Governo na área da educação, a preocupação em estabÍr
'Iecer instrumentos de financiamento" da educaçã~),
principalmente a educação fundamental, mas ainda
I

l
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há muito o que fazer nessa área. Estou concluindo
alguns estudos que, inclusive, mostram, comparando com outros palses do mundo, que, por maior que
seja a atenção que se dê a educação, se ela não
vier acompanhada de um reconhecimento do mérito,
do valor do professor, inclusive do ponto de vista de
,sua retribuição salarial, isso não significará muito,
porque não estamos valorizando o agente da transmissão do conhecimento: o professor.
Portanto" Sr. Presidente, S~s, e Srs. Senadores, quero concluir, esperando que esse relatório do
Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID,
seja devidamente considerado, examinado pelas Ude ranças polfticas do nosso ,PaIs, pelos Governos
Estaduais, pelo Govemo Federal, no sentido de tirar
daqui experiências e resultados que possam levar
ao fortalecimento do processo educativo no nosso
PaIs, no aumento de ofertas .educacionais a todos
indistintamente, para que as populações mais pobres, ; marginalizadas, _encontrem instrumentos de
,promoção e elevação social., I
Muito obrigado.
O, SR. ~ PRESIDENTE (Cartos Patroclnio)
Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
'~
(Pausa.) ,
Concedo a palavra,ao eminente Senador Joel
de Hollanda, por cessão do Senador Antonio Carlos
Valadares.'
"
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~s e
Srs. Senadores, ocupo a tribuna desta Casa, na tarde de hoje,'lparafalar sobre um assunto que nos
preocupa a todos: o elevado, número de acidentes
de trabalho registrado em nosso Pais.
Consciente da gravidade do problema e resolvido a. enfrentá-lo com determinação, o Governo
Fernando Henrique Cardoso, com base em indicadores utilizados na análise dos casos de acidentes
incapacitantes e fatais, vem desenv':llvendo um conjunto de ações de prevenção, e promoveu, a partir
de outubro de, 1996, sob a coordenação da Secretaria de Segurança e Saúde no)Trabalho, 'a Campanha
Nacional de Combate aos Acidentes de Trabalho CANCAT.
'.~
Os números são verdadeiramente preocupantes, Sr. Presidente. A excessiva ocorrência de acidentes de trabalho, em nosso País,lamentavelmente colocam o Brasil em décimo lugar no ranking
mundial, segundo dados da Organização Intemacional do Trabalho:- OIT.
Recentemente, ,a revista mensal CIPA -, Cademo Informativo de Prevenção de Acidentes, publi-
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cada em.São Paulo-pela CIPA Publicações, Produ- . d e Trabalho - As estaUsticas oficiais não refletem a
tos e Serviços Ltda, divulgou um importanterelat6rio realidade";
;
...
.'
,
sobre os acidentes de trabalho ocorridos no P a í s , U m dos maiorés problemas reside no fato de
nos últimos 25 anos.
.,
'
.que a fiscalização do trabalho, com contingente de
Os dados apresentados foram extraídos de Elomédicos do trabalho e engenheiros de segurança é
letins do Instituto Nacional de Seguridade Social altamente insuficiente e defasado, está absolutaINSS e das Comunicações de Acidentes de Trabamente impossibilitada de atender toda a demanda.
lho' - CATS e são, portanto, praticamente idênticas
Por outro lado, o desrespeito às normas não
às apresentadas oficialmente pela Secretaria de 8evem sendo eficazmente punido. Os empregadores
que não fazem a devida Comunicação de Acidente
gurança e Saúde do Trabalhador - SSST, do Ministério do Trabalho.
de TrabJilho - CAT - aos órgãos competentes, não
Segundo essas estatfsticas, o número de rTlorsofrem autuações nem são punidos, e essa impunites por acidente de trabalho, em 1996, foi de 5.538,
bilidade acaba incentivando os maus empresários a
não cumprir as normas referentes aos acidentes de
considerado o pior resultado dos últimos 5 anos. l'IIaquele mesmo ano, 25.095 trabalhadores ficaram,
trabalho.
permanentemente incapacitados para o trabalho e
Segundo o mencionado artigo, o Departamento
outros 353.170 estiveram temporariamente afastaIntersindicaJ de Estudos e Pesquisas de Saúde e
dos Ambientes de Trabalho· - Diesat - vem denundos de suas atividades laborais por causa de acidentes.
ciando, há tempos, o mau gerenciamento das CoA situação é ainda mais grave do que pensamissões Intemas de Prevenção de Acidentes - CImos, Srls e Srs. Senadores. Há fortes evidências de
PAs - e a pouca eficácia da Campanha Nacional de
que os números que acabo de citar, embora proveCombate aos Acidentes de Trabalho - Cancat -, justamente em função da subestimação do número de
nham de fontes oficiais, não refletem fielmente a
realida~_napional..
acidentes de trabalho que ocorrem no País.
Suspeita-se de que os dados oficiais sejam
O Diesat ressaHa que, sem uma análise mais
qualitativa do problema e sem dados que reflitam a
construídos a partir de um alarmante sub-registro,
havendo fortes indícios da ocorrência de uma subreal ocorrência dos casos de acidentes de trabalho,
notificação dos acidentes de trabalho ocorridos nos
todo o empenho do Govemo em erradicar as causas
últimos anos em nosso País.
da ocorrência desses acidentes no País fica forteHá denúncias de que somente os acidentes
mente prejudicado.
Por esSa razão, ao concluir meu pronunciagraves ou fatais têm sido comunicados e de qUE! miIhares de pequenos acidentes passam desperc:ebimento, gostaria de fazer um apelo às autoridades do
dos, ficando fora das estatísticas apresentadas peMinistério do Trabalho, para que intensifiquem as
las autoridades competentes.
ações de fiscalização das condições de trabalho em
Essa subnotificação é extremamente preocutódo o territ6no nacional e sejam mais rigorosos
priorHariamente com as classes, grupos e atlvidades
pante e prejudicial, pois faz com que as campanhas
desenvolvidas pela Secretaria de Segurança e Saúeconômicas que vêm apresentando maior número
de no Trabalho, do Ministério do Trabalho, ~3jam
de acidentes incapacitantes e fatais em nosso.
montadas a partir de dados que não refletem CI nOEra o que eu tinha a dizer.
mero real de acidentes ocorridos no País.
Muito obrigado. (Pausa.)
O próprio Secretário de Segurança e Saúdle no
O Sr. Carlos Patrocrnio, ~ Secretário,
Trabalho, Zuher Handar, afirma ter consciência do
deixa a cadeira da pres/d6ncia, que á ocualto índice de sub-registro, mas considera que, mes..
pada pelo Sr. Joel de Hollanda, suplente de .
mo assim, as campanhas são válidas e inserem-se
secretário.
em um conjunto de medidas da política do atual GoO SR. PRESIDENTE '(Joel de HOllanda) Prosseguindo na lista de oradores inscritos, concedo
vemo para o setor, delineadas no Programa de MeIhoria das Condições e dos Ambientes de Trabalho,
a palavra ao Senador Carlos Patrocínio.
no País.
S. ExB dispõe de 20 minUtos.
Embora seja louvável o empenho do GOl/emo
O SR. CARLOS PATROCíNIO (PFL - TO.
em enfrentar a questão, não poderia deixar de regisPronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrIs e Srs. Senadores, gostatrar aqui alguns graves problemas, mencionad()s na
supracitada revista c;IPA, elll seu artigo ."Acidentes
ria apenas de fazer algumas consideraçôesa respei-
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to dos cortes havidos no Orçamento Geral da Un'ião.
.Quero fazê-Ias principalmente em nome do meulEstado, que é pobre, recém-criado, e que deveria ter
recebido' o beneplácito do Governo, como ocotTeu
por ocasião da divisão dos Estados de Mato Grôsso
e Mato Grosso do Sul, uma vez que a Lei comrlementa r estabelece para o Tocantins o mesmo tr,atamento dado aos a esses dois Estados.
,
Sr. Presidente, a Comissão Mista de Pla~os,
Orça~ntos Públicos e Fiscalização, tendo em vJsta
a disposição do Executivo de cortar visceralmenlé o
orçamento em cerca de pouco mais de oito bilh~es
de,reais, houve por bem devolver a peça inicial ppra
o mesmo Poder, mesmo porque n6s, como mémbros da Comissão Mista de Órçamento, considJlrá·.vamos 'inconveniente <> Congresso Nacional fdzer
cortes, sobretudo em áreas essenciais, como a 50eial, corifôrme verificado.'

I

Gostaria de dizer, Sr. Presidente, que o Tocantins, assim como todos.os outros, considerou o cclrte
profundo demais. Nosso Estado, que não foi bem
contemplado pela execução do orçamento deste dno
- a. inda não recebemos oerca de 100 milhões do lorçament() de 1998 - perderá em 1999 R$37.6oo r~iI,
cifra que corresponde a 26% do que estava deten.llinado na primeira peça orçamentária, conforme'· a
, proposta que está sob a análise da Comissão Mi!;ta
de Orçamento.
1
Em áreas essenciais, como, por exemplo, a rubrica de atendimento à criança carente em crechl~s,
a verba passou de R$1.600,oo mil para R$1.1oo,loo
mil. No primeiro orçamento foram destinaaos
,
R$1.350 mil. para a área de assistência integral' à
'Criança e ao adolescente; na atual proposta, apenas R$280.641,OO. No setor rOdoviário o corte ~Oi
muito maior, apesar de o Tocantins possuir poucas rodovias federais, sendo que algumas dellas
nunca foram pavimentadas. Estão nos mapas rodoviários, mas não têm asfalto; apenas com cal.sI
calho. A BR - 153 sofreu cortes no momento em
que não podia recebê-los. Desta tribuna, já ti'~e
oPQrtunidade
de chamar a atenção da Casa paral,a
.
Ponte do Estreito, é comum a duas grandes rodovias do norte do País, a BelémlBrasília e a Trans1amazõnica. Em condições precaríssimas,a Ponte(~o
Estreito está em fase de restauração. Agora' As
obras foram paralisadas por falta de liberação de ~e
cursos. Estive naquele local soube que o eng,~. nheirochefe da região deu ordens para que só libokrassem o tráfego em um sentido. Se houver interelição da Ponte do Estreito, sera bloqUeada a única i'gação, por terra, entre o norte e o sul do País.

e
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Sr.'Presidente, o Tocantins éo único Estado
da Federação que não contá com uma universidade federal, e tenho chamado a atenção dos dirigentes do País para esse fato. Temos solicitado,
insistentemente, recursos para que possamos ter
a nossa universidade. Inicialmente em nosso· Estado havia uma universidade pública. Posteriormen-·
te, ela foi transformada numa fundação pública de
direito privado. Existe uma grita constante da comunidade ,estudantil, a qual alega que a Universidade do Tocantins foi privatizada. Na realidade,
até certo ponto o foi, porque os alunos passaram a
pagar para ali estudar.
Na primeira versão do orçamemo foram, destinados cerca de R$3.2 milhões para assistência financeira à Universidade do Tocantins - Unitins; na
nova proposta, desapareceram os R$ 3.2 milhões e,
em seu lugar, está registrado o número zero, ou
seja, a Universidade do Tocantins não vai receber
absolutamente nada de aporte do Governo Federal,
e - repito - o nosso Estado figura como o único do
País que não tem uma universidade federal.Considera isso uma discriminação terrível contra nossos
jovens.
Sr. Presidente, queria apenas chamar a atenção dos eminentes Pariamentares para os' cortes
substanciais no Orçamento. O Tocantins se sente
muito prejudicado. Os cortes maiores deveriam recair sobre aqueles Estados mais bem-estruturados,
como os das Regiões Sul e Sudeste, que sempre receberam as maiores verbas do Orçamento, e não
,cortes para os Estados do Norte e Nordeste, conforme, inclusive, pronunciamento do Senador Antonio
Carios Magal~ães com relação aos cortes do Orçamenta pàra aqueles Estados. Pude ler nos jamais a
tristeza do Senador Antonio Carios Magalhães com
relação aos cortes orçamentários para o Norte e
Nordeste.
Portanto, quero fazer coro com aqueles, que
vão tentar, de uma forma, ou de outra, pór meio de
emendas pariamentares, suplementar esses recursos. O nosso Estado se sente desprestigiado, nós
que vemos, a cada momento, os recursos escassearem mais e mais. A nossa Universidade até há pouco recebeu um aporte de ajuda do Governo Federal.
Agora, orçamentariamente, não teremos absolutamente nada.
Estamos fazendo gestões junto à Bancada do
Estado de Tocantins, para tentarmos fazer uma suplementação no intuito' de ajudar o Govemador do
Estado nessa tarefa difícil que vem enfrentando, de
melhorar os indicadores econômicos e sociais do
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Estado mais pobre, de menor renda ·per caplta da
Federação. Todavia, nos tem faltado esse apoio do
Governo Federal.
Mais uma vez, em nome da Bancada do meu
Estado, do Norte e do Nordeste também Região a
qual pertence V. Exª, Sr. Presidente , pedimos ao
Executivo Federal que nos ajude na alocação de recursos para as áreas sociais que não podem pmscindir do Governo Federal, principalmente os Estados que estão começando sua vida agora, onde
campeia a seca, como está acontecendo no Nord~~ste e aconteceu em nosso Estado.
O Sr. Ernandes Amorim (PPB _ RO) - Permite-me V. E~ um aparte?
O SR. CARLOS PATROCíNIO (PFL - TO) Concedo o aparte a V. Ex', com muito prazer.
o Sr. Ernandes Amorlm (PPB - RO) - O que
acontece no Senado é a falta de união dos próprios
Senadores dos Estados pequenos. Na verdade, os
maiores Estados têm seus líderes, que fazem a defesa e zelam por interesses que não são os dos 'Estados pequenos. Diferentemente da Câmara, se
nesta Casa se juntassem os Senadores dos pequenos Estados e que ora estão sendo prejudicados,
evidentemente, eles seriam respeitados. Como há
desunião total para zelar por esses interesses, a população dos pequenos' Estados é prejudicada em
deliberações neste plenário. No dia em que acabar o
voto de liderança, no dia em que os Senadores tiverem autonomia de voto, no dia em que cada um votar no interesse da população do seu Estado, esses
pequenos Estados unidos estarão fazendo sua defesa. V. Ex' está correto quando afirma que é absurdo
o fato de o Estado do Tocantins não contar com uma
universidade federal, apesar de estar crescendo, desenvolvendo-se. Embora a educação deva ser prioridade, o Govemo Federal não destina recursos lPara
a instalação de universidade em um dos 27 Estados
brasileiros. Lamentavelmente, ninguém tem intEIreSse na área da educação. No meu Estado, Senador
Carlos Patrocrnio, há uma universidade federal, que
se ~ntém quase à custa de esmolas, pois os mcursoslrão chegam até lá. A despeito da carência de
recursos, a instituição ainda está de portas abelrtas.
Este Governo não tem a educação como prioridade,
já que visa fazer cortes na educação, saúde e agricultura. Conseqüentemente, a população está cada
dia mais pobre e desassistida. Os nossos Estados
deveriam apresentar um comportamento diferente.
São Paulo, por exemplo, conta com 70 Deputados'
Federais, o Estado de V. Ex', 8, e o meu, também 8.
São Paulo, o Estado de V. Ex' e o meu, porém, pos-
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suem 3 Senadores cada um. Se tivéssemos de fazer
alguma coisa nesse sentido, deveríamos fazê-lo
aqui nesta Casa, mas há falta de interesse, de união
ou de discussão em grupo. O lema aqui é"salve-se
quem puder" e "quem pode mais chora menos'.
Uma minoria é contemplada com os recursos em detrimento dos outros Estados, que ficam à mercê da
sorte, ?handonados. Não tivemos a paciência de
nos valorii:::;r. A.lguns aqui são valorizados, são estrelll~- (,.Qnseguem tudo. A falta desse exercício da
união é que está deixando nossos Estados à mingua. Até porque muda-se ô data da orçamento, diminuem-se prazos, tanto se faz às barbas desta Casa
e ninguém faz nada. C!lrigado pelo aparte.
O SR. CAP.lOS PATROCíNIO (PFL - TO) Agradeço o aparte de v.
com o q~.::' concordo
inteiramente. Penso que nos subestimamos efetivamente. As Bancadas deveriam se ory:mizar melhor
para representar com mais intransigência suas respectivas regiões.
Neste ano, não poder::mos apresentar emendas por meio das Bar...;::>d~s regionais, mas tão-somente as emendas de bancada, as emendas individuais e "'s em.;)ndas chamadas de 213. As emendas
regionais, onde sempre procuramos agrupar os interesses regionais, não teremos mais.
Quero fazer um apelo aos Presidentes das Comissões para que dêem prioridade às obras em andamento em nosso Pais. Ainda temos essa válvula,
que é a emenda de Comissão. Portanto, gostaria de
fazer esse apelo aos diversos Presidentes, membros
das Comissões Permanentes da Casa, a fim de que
possamos alocar recursos para que tenham continuidade algumas obras em franco andamento em
nossO País.
Era isso o que tinha a dizer.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel de Hollanda) - Sobré a mesa, offcio que será lido pelo Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Lúcio Alcântara.

t:::-.

É lido o seguinte:

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Ofício nQ 23198 - CAS
Brasília, 4 de novembro de 1998
Senhor Presidente,
Nos termos do § ~, do art. 91 do Regimento
Intemo, comunico a Vossa Excelência, que esta C0missão aprovou o SUbstitutivo ao Projeto de Lei do
Senado nQ 131, de 1996, que "dispõe sobre a Ungua
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Brasileira de Sinais, e dá outras providências·, tem
reunião de 28 de outubro de 1998; que incluído lem
tumo suplementar na reunião de 4 de novembro, de
1998, foi definitivamente adotado sem Emendas.'
. Atenciosamente, - Senador Ademir Andra,de,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Joel Hollanda) - ,om
referência ao ofício que acaba de ser lido, a pn~sidência comunica ao Plenário que, nos termos do art.
91, §§ 3º a ~, do Regimento Interno, abrir-se- o
prazo de cinco dias úteis para a interposição d1 recurso por um décimo da composição da Casa p'ara
que o Projeto de Lei do Senado nº 131, de 1 ~ 96,
cujo parecer foi lido anteriormente, seja apreci~do
pelo Plenário.
O Sr. Joel de Hollanda, suplente de
Secretário, deixa a cadeira da residê~cia,
que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínió, 2 2
Secretário.

dinheiro para pagar os 28% pleiteados e compromissados aos servidores do Distrito Federal, o que falar,
então, dos recursos para o Projeto de Equiparação
Salarial para os servidores da área de saúde, educação e segurança de Goiás, na região do Entorno, já
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania?
Há ainda medidas adotadas que consideramos
de inaceitável iniquidade, como o corte nas dotações
de alguns Estados, particularmente o Estado de
Goiás, que vai sofrer um corte de mais de 60% nos
investimentos a que teria direito naturalmente.
Questiona-se esse critério quando há Estados
que serão sacrificados com cortes que representam
menos de 10% das potações. Além do que, segundo
conceito emitido pelo próprio Presidente da República, Goiás tem-se mostrado um dos Estados menos
problemáticos. Então, por que esse tratamento injusto e desigual?

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocíniq) Concedo a palavra ao emínente Senador José Saad.
.
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO. pronundia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.ISenadores, de volta a esta Casa e a este plenárip, a
maioria das Senhoras e dos Senhores Senadores
retoma ainda sob o rescaldo da campanha eleitcbral,
. que deixou profundas indagações e qUestionantentos senão uma lição exemplar sobre os vícios as
virtudes. que marcaram a condução do procE.sso
eleitoral.
A pulverização dos partidos polfticos, os ::onchavos, os estranhos acordos, objetivando apen as o
interesse de grupos sem a mrnima preservação de
princípios ou ideologias partidárias e o debate slJbre
os acertos e desacertos do instituto da reeleiçãd delinearam o novo mapa político nacional. Acre~n
tem-se a isso as promessas e os compromisso;:, de
campanha, baseados nos recursos orçamentários
rotineiros, que agora, em face de um novo pat:ote,
vão mergulhar ainda mais a classe política noldescrédito popular.
Como explicar, por exemplo, que o p~. jeto
Cooperflores de Goiás, omaior projeto de lavoul~ irrigada do mundo em fase de implantação, tenhá, de
repente, 95% dos seus recurs~s cortados?
Como justificar que a R DE, Conselho da Região Integrada do Desenvolvi ento do Entomo,! que
recebeu os aplausos quand da sua sanção )pelo
Palácio do Planalto, pelo cunho redentor que siJnificou para toda uma região esquecida e maltraiada,
que é a região do Entomo, seja inviabilizada !pela
ausência de seus prováveis recursos? Se não e~iste

Diante da. perplexidade do momento poHtico
que vivemos, agrava-se, ou não tem mais como
agravar-se, a 'credibilidade da classe polftica brasileira.
Na escala da pirâmide de conceito da opinião
pública, colocamo-nos em último lugar, despontando
como instituições mais dignas de confiança e crédito: a Igreja, as Forças Armadas, os sindicatos e as
ONGs - Organizações Não-Govemamentais.

d

I

I

t

I

Entretanto, o dramático contraponto desta realidade se verifica nesta Casa. Aqui, diuturnamente,
as mais expressivas e brilhantes personalidades labutam, colocando sua inteligência, seu trabalho, sua
competência, seu conhecimento a serviço do povo,
a serviço da Nação brasileira.
Mas os desafios estão presentes, as reivindicações são muitas, e a sociedade, a cada dia, é mais
consciente,~mais--""obilizada, fazendo-se presente
na-conqUista do que conswera: seus direitos.
f

"-- ---

-.

Nesta segunda' quinzena den9vembro, a-'Capital Federal da República assistirá a umev:ento da
maior importância. Será um protesto em fãvor Ea
preservação do emprego dos brasileiros e da produ':: ção nacional e terá não um conteúdo genérico apesar de que, no fundo, o geral é sempre o resultado da soma de situações específicas -, mas, sim, um
teor particularizado e concreto. Será o protesto dos
produtores brasileiros de leite contra a polftica de importação de produtos lácteos, que está destruindo a
produção nacional. Os organizadores do protesto
pretendem levar, para a Esplanada dos Ministérios,
até quase a esta Casa, dez mil produtores. O núrne.

I
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ro de vacas leiteiras que os acompanharão ainda
não foi estimado, Sr. Presidente.'
Infelizmente, a conjuntura diffcil por que passa
o leite produzido aqui dentro não é dele exclusiva,
mas atinge igualmente outros produtos e - por ~ue
não dizer - o setor agropecuário como um todo. Pois
o que está na raiz do processo de lenta agonia em
que vai mergulhando a agropecuária brasileira é o
equívoco de uma polrtica de comén:io exterior, é a
avalanche de importações a preços subsidiados em
seus países de origem, sem haver qualquer mecanismo de compensação a quem produz aqui dentro
e gera emprego aqui dantro, isso tudo aliado às más
condições financeiras do nosso Pais - juros esc()rchantes, prazos curtos, fina,nciamento de câmbio \lalorizado -, condições que geram insuportáveis custos para o agropecuartsta brasileiro.

Deve-se dizer, a beni da verdade, Que <> Govemo Federal tomou algumas medidas pontuais, no
começo deste ano, em defesa do setor de produtos
lácteos. A alíquota de importação para leite em pó e
para queijos foi elevada para 33%. A importação de
produtos lácteos deixou de contar com licenciamento automático. E o financiamento de importações de
leite em pó foi limitado a 30 dias.
O Sr_ Emandes Amorlm (PPB - RO) - Permite V. ExB um aparte, nobre Senador José Saad?
O SR. JOSÉ SAAD (PMDB - GO) - Pois não,
nobre Senador Emandes Amorim.
(}
Em~~ Amorim (PPB - RO) --: Nobre
Senador José Saad, o discurso de V. Exil assenieIhacse ao que farei e enfoca o abandono em que o
País se encontra por parte das autoridades, sob o
,comanda de uma equipe econômica que 'faz com

Cabe, entretanto, às organizações de produtores rurais de nosso Pais irem para a rua e protestarem, seguindo o exemplo dos produtores de lei1e.
Não se deve assistir de braços cruzados ao aniquilamento do nosso campo. Lpuvo, portanto, a iniciativa
dos produtores de leite 'de 'marcharem até Brasma,
pretendendo, neste meu discurso, juntar minha voz
ao esforço de luta dessa gente.

que o Brasil chegue às condições a que V. ExB se
refere no momento. Há pouco, eu falava com o Senador Carlos Patrocínio da necessidade, mais do
que nunca, da união dos Senadores a fim de buscar
soluções para esses problemas. As soluções da
área econômica não vêm ao encontro do interesse
da população brasileira. Veja V. ExB que o leite produzido na Argentina é subsidiado e exportado para o
Brasil, e as autoridades permitem que esse leite seja
aqui vendido por preços baixíssimos. A produção
por unidadelvaca é três ou quatro vezes maior do
que a brasileira, e a entrada desse leite está aniquilando o potencial dos produtores de leite. A agricultura e a pecuária são a saída para este País. É preciso que o Senado trabalhe muito para defender os
interesses do País, porque ,a equipe econômica vai
afundar, vai acabar com a nossa prOdução, que é o
que lhe interessa, porque, quando sai do govemo,
vai ser administrador de banco e até banqueiro. Vamos, Senador, defender o nosso desen..,olvimento e
a nossa produção. Parabenizo V. ExB por ter chamado a atenção para o assunto com o discurso que faz.
Muito obrigado.
'
O SR_ JOSÉ SAAD (PMDB - GO) - Agradeço
pela participação de V. ExB, com quem estou inteiramente de acordo.
Abordo, neste instante, o problema da Argentina, inclusive a operação triangular, em que ela importa o leite em pó de outros países e' vende para' o
Brasil por intermédio do Mercosul, Colocando ospreços do nosso leite em.baixa.
, ,
, Qual a realidade que se vê? Aumento da importação de lácteos em 20% de janeiro' 'a agosto
deste ano em relação ao mesmo períOdo do ano
passado! Ora, isso demonstra que algo mais deve

O Brasil é praticamente auto-suficiente na produção de leite. Em 1997, produzimos 20 bilhões e
353 milhões de litros de leite. Isso para um consumo de 22 bilhões e 152 milhões de litros. A diferença entre a produção e o consumo é, portanto,
de 1 bilhão e 799 milhões de litros de leite, o que
corresoonde a apenas 9% do nosso atual nível de
produção. Vale lembrar que a auto-suficiência na
produção de leite, por conta do abastecimento de
toda a cadeia produtiva que utiliza o leite como insumo básico, reduziria a necessidade de importar leite
em pó, iogurtes, queijos, manteiga e outras mercadorias.
Com um pouco mais de boa vontade por parte
das autoridades do Governo Federal, traduzida em
aumento do nlvel de proteção externa ao setor, es,ses 9% seriam, em breve tempo, alcançados e ultrapassados. Não tenho a menor dúvida quanto a isso.
Passaríamos, então, de importadores a exportadores de produtos lácteos. Deixarlamos de gastar ~j6
milhões de dólares/ano, que foi quanto o Brasil despendeu com a importação de lácteos no ano passado. Neste ano, somente de janeiro a agosto, essas
importações já atingiram US$367 milhões, um aumento de cerca de 20% em relação ao mesmo
ríodo do ano passado.

Pe-

Sr.
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:~.'Eiito'pata impedir o naufrágio da produção nf,'ICiO-
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É interessante notar que, de acordo comestimativas feitas a partir do Censo Agropecuário, ois níveis de modernização e de produtividade do setor
têm aumentado continuamente.

barreira contra importações indesejadas. E por uma
razão muito simples: tal legislação encontra-se fora
do alcance das regras da Organização Mundial de
Comércio (OMC).
.

·Come:> explicar, então, a também contfnua e
progressiva perda de competitividade dos protlutores nacionais de leite?
Ora, os produtores de leite, a exemplo de todos
ou de quase todos os produtores nacionais, sãd vítimas das más condições macroeconômicas do ~aís.
Nossos juros são os maiores do mundo, inviabillizando o financiamento da produção. Os prazosfque
acompanham as raraS linhas de creditos existentes
são muito mais curtos do que os disponíveis fara
nossos competidores extemos em seus países de
origem. Para completar, nossa moeda, o real;' encontra-se sobrevalorizada - alguns estimam Élntre
15% a 20% -, o que, como sabemos, tem o eleito
de baratear as importações e encarecer nolssas

A segunda adversidade á atrapalhar a produção nacional de leite são as importações da Argentina, que, de acordo com indícios concretos, tem comprado o leite em pó mais barato de terceiros países
para reexportá-lo ao Brasil com alíquota zero. É a
chamada operação comercial triangular. Isso ocorre
porque o leite em pó faz parte da lista de exceção do
Brasil junto ao Merco'Sul. Aqui a alíquota de importação para o leite em pó é 33%. Na Argentina é diferente, ela é mais baixa, segue o regi~ geral da Tarifa Externa Comum (TEC) e está em,19%. O que os
argentinos fazem? Importam leite ém pó pagando
apenas 19% de alíquota de importação e, depois,
dentro do Mercosul, exportam o mesmo leite em pó
para o Brasil com alíquota zero.

exportações. Esses são fatores conjunturais perversos qu~. prEiljudicam a produção do País c[omo
, um todo.
'
Pois bem, como se não bastasse esse el1wnco
de irifelicidades, o produtor nacional de leite ~\inda
enfrenta duas terríveis adversidades. A primeiral, ele
"
I
compartilha com outros produtores de bens plrimários; a segunda, parece-me, é somente dele.

O que demonstra que isso está acontecendo?
O fato de que a exportação de leite em pó argentino
para o Brasil, no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado, aumentou
49%. Isso comparado com um aumento de menos
de 1% na produção de leite em pó argentino, num
contexto de demanda interna aquecida.

I
I

I

A primeira diz respeito ao fato, sabido por todo
mundo, que a produção de leite importada da Europa, da Nova Zelândia e da Austrália, nossos Ppncipais competidores fora do Mercosul, é altamente
subsidiada. É impossível competir com o tes!ouro
dos países europeus num contexto em que os sLbsídios à agropecuária brasileira foram elimiri~\dos.
Simplesmente não dá! É interessante isto: ele!s lá,
apesar de gostarem de nos enSinar lições sobrei livre
comércio, protegem seus produtores da comp~tição
externa. Nós, aqui, ouvimo-lhes a lição, calados e
cabisbaixos, enquanto atiramos nossos prodJtores
às feras. Pergunto: será que não há alguma 4~oisa
errada nessa antipolftica nacional?
Sem justificar, de forma alguma, o pouco nível
de proteção que o nosso Governo confere aOSi produtores de leite em face da competição de pro<lutos
subsidiados, gostaria de lembrar a esses prodJlores
,
que o Brasil adotou, não faz muito tempo, uma legislação antldumplng e que essa legislação devl~ ser
1
melhor explorada. Quero dizer, os produtores d4lvem

emm, -

- - _umplng comm a

;-r

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, não
gostaria de me despedir sem deixar uma palavra sobre os produtores de leite do Estado de Goiás. A pecuária leiteira em nosso Estado, em razão de sua
história de sucesso e de sua constante evolução,
enche de orgulho todo o povo goiano.
Em apenas quatro anos, Goiás passou de
quinto para segundo maior produtor de leite do Brasil. Nesse período, a proifuÇã~o Estado cresceu
63%, superando em muito a médíà-S'
aCionai, qU,e, foi
de 29%.
" '

..

'

Modernização dos métodos d~_ pro çao,':~
canização e maior especialização por-pàrte dos. Ptodutores de leite goianos explicam como foi possível
esse verdadeiro salto que, o Estado deu no setor.
Basta dizer que a produtividade por vaca leiteira, em
Goiás, praticamente dobrou em 11 anos. Era de 669
litros por vaca ao ano, em 1985, e passou a 1.316 li,tros, em 1996. Hoje, a produção de leite em Goiás é
responsável pela geração de 220 mil empregos diretos e indiretos no Estado, e 90% da produção é vendida para outros Estados.
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Portanto, flr. Presidente, temos aqui um exeMatentamente ouvindo o discurso do nobre amigo, Sepio de competência Inegável. A única nota que n~io
nador José Saad. S. Ex' disse uma frase que exprlacompanha essa história de êxito, lamentavelmente,
me quase tudo: "É um elenco de Infelicidade que reé a que se refl3re aos preços pagos ao produtclr,
cal sobre o povo brasileiro·.
.
cada vez mais cleprlmldos. Em oito anos, o produt,;)r
Ouvi, também, o que disse há pouco o Senágoiano acumulou, em termos reais, 47,5% de perela
dor Roberto Requião, em séu discurso, sobre.o di- .
em sua receita. Em abril de 1990 j pagava-seR$O,40
nhelro que o Brasil toma emprestado lá fora,' a juros
por um litro de leite, em julho deste ano pagava-lIe
de 42% ao ano, emprestando-o depois a 6% ao ano,
apenas R$O,21. Somente do Plano Real para cá, liS
para alguém em outros parses. Não entendo como
perdas somam ~i4,38%.
Isso acontece. Não sei da origem desse absurdo,
Dessa forma, ao encerrar minha participação
dessa diferença na área ecenOmlca. ,
nesta tribuna, fuço um apelo para que os reclamos
Vejo o nobre Senador Bernardo Cabral usar o
dos produtores brasileiros de leite sejam ouvidos pemicrofone para falar sobre a questão .~o Projeto CaIas autoridades govemamen~l.s. Também dou IlS
lha Norte, que, em Govemos passados, tinha mais
boas-vindas aoa produtores que chegam a Brasnla,
de R$40 milhões de recursos; neste ano, terá R$2
os quais, em marcha, vêm aqui protestar centra a
milhões e,· no próximo ano, nenhum. É um projeto
destruição de SBU setor pelas Importações subsldl,aImportantfsslmo para o Brasil, que possui grande exdas, exercendo um legftlmo direito.
tensão de fronteiras; e, por Isso mesmo, deveria me. Algumas medidas (lUe :poderiam, sem demora,
recer do Governo Federal atenção especial, prlnciser tomadas para preselVar a produção de leite napalmente quando se fala na segurança do noSso
clonal são as seguintes:
'Pafs,na vigilância das nossas divisas, na contenção
- aumentei cf,. alfquota de Importação do leite
do narcotráflce ena oCupação da Região Norte.
In natura e de tod~s os produtos derivados do leite
Esse projeto receberá apenas R$2 milhões.
,
para 35%, que é a alfquota máxima permitida no
O Senador Josaphat Marinho deixou-me esAmblto da OMC;;
pantado quando disse que o Brasil está buscando
US$40 bilhões lá fora, e esta Casa sequer é éonsult- rlgOroSEl Inspeção fltossanltária sobre t81ls
ada
sobre onde vai ser Investido o dinheiro, a quem
produtos; (aqui o Brasil em nada estaria Inovando,
será
pago ou qual a modalidade de pagamento da
pOis são essas barrel~s não tarifárias às Importaçõdfvlda.
E, lamentavelmente, um Ministro diz que esta
es as mais usadas pelos pafses desenvolvidos para
Casa
possivelmente
será Informada e que, no seImpedir a entrada de nbasos produtos primários' em
gundo
empréstimo,
será
consultada.
seus mercados);
• Na verdade, diante de tudo Isso, eu me per- estabelecimento de cetas para Importação do
·
gunto:
será que o Senado Já não está ficando ocioso
leite In natura E' do leite em pó;
nEÍsse sistema? Será que nãei deveria haver só o
- negocla'tão com a\Argentlna no sentld~ cje
Senado ou só a área econOmica, Já que não existe
Impedir a trlan"ulação cemerelal do leite em pó. A
atuação da maioria dos Senadores no setor da ecomaneira mais fúcll de fazê-lo seria pelo aumento da
nomia?
.
alfquota de Importação argentina de 19% para all~o
Reclamei multo, no ano pessado, sobre os emmais próXimo d()s 33% exlstentas no Brasil.
préstimos a Estados com problemas ou falidos. EsSrte e Sn~. Senadores, Sr. Presidente, mullto
· ses Estados, .por melo de algumas Lideranças, cônobrigado.
seguiam da área econOmica financiamentos astronOEra o que tinha a dizer.
micos, mesmo Estados que deram prejurzo, que não
cuidaram da sua administração, e que, no fundo,
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnlo) além de prejudicar a própria população, prejudicaConcedo a palavra ao eminente Senador Gllvam
ram também toda â Nação, porque muito dinheiro do
Borges. (Pausa.)
Governo Federal foi mandado a eles com aquiesConcedo li palavra ao nobre Senador Emancência deste Senado. Na maioria dos casos, os Sedas Amorlm.
nadores tinham' conhecimento de que não deveriam
·
ser
aprovados, mas, não olhando cem o rigor da lei,
O SR. ERNANDES AMORIM (PPB ~ RO. Pronão cumprindo dispositivos constitucionais, aprovanuncia o seguinte discurso. Sem revldo do orador.)
vam empréstimos. Ninguém valoriza os recursos fe- Sr. Presidente. Srte a Sra. Senadores, estava
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derais, OS recursos do poVO. IsSo vem acontecen'oo
no Pars.
Esta casa tem 81 Senadores é diferente (da
Câmara, com seus 513 Deputados Federais. S'ão
Paulo tem mais de setenta Deputados Federaisfe
um Estado pequeno tem quatro. Por outro lado, gi§o
Paulo tem três Senadores e um Estado pequeho
também.
'

I

I

Nesta Casa. há alguns Senadores prlvllegladbs '
por serem Uderes ou por já serem mais velhos (na
polrtica. E, por serem multo amigos de autorldacles
no Poder. juntam-se a uma minoria e conduzeme{~ta
casa da foma como esta minoria pensa. A mal~rIa
dos Senadores. porém. quase sempre representantes dos pequenos Estados, deveria contar
com um Conselho ou deveria fazer uma reunião Ide
vez em quando. Esses partamentares vivem abitndonados. não participam das grandes decisões. mias
seus votos são tio Importantes quanto os de sto
Paulo, Bahia ou Rio Grande do Sul.
Não estamos menosprezando a nós mesm( ,
I

:~s~~:!:.o::::::~~~:z~~V~t~~~\:

térlas de última hora e o Senador não tem conhe~CI
mento do que está votando, nem que parcela do (~r
çamento será destinada a seu Estado. As regrasl Já
vêm da área econOmlca de' goela abaixo. Pare,ce
que esta Casa é subordinada ao Ministério da fia. zenda, pois ninguém fala nada, já que alguns estão

::!~:~~~~aef~:~:'b~:::~~ ~;:=~ :~e::
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Federal decidiu pela polêmica estratégia de voh.intariamente fomar um déficit nas contas extemas, a
justificativa era a necessidade de importar poupança
extema para o PaIs, e, ~r conseqQência, assumiu o
risco de fina~ar u~ déflcitelrtemo por melo do Ingresso de capitais financeiros especulativos, e não
pelo esforço do trabalho, do produtor e do exportador.
Com os últimos acontecimentos, como a quebra da Rússia e dos Tigres AsIáticos. fica provada a
necessidade de direcionarmos a nossa polltlca ec0nômica para o fortalecimento do setor produtivo. em
especial para a agricultura ea pecuária.
Em visita ao Ministro da Agricultura Francisco
Turra, tive oportunidade de constatar que, apesar
dos esforços e da vontade de realizar, o nosso competente Ministro Turra está amarrado a um orçamento irreal para as necessidades mrnlmas da nossa
agricultura e pecuária. E como se não bastasse o
estado de indigência por que passa o setor, o seu
Ministério foi contemplado, no Orçamento de 1999.
com o maior corte de recursos de sua história.
E ar fica a Indagação: como plantar? Como
melhorar o nosso rebanho? Como pesquisar em
busca de produtividade e do melhoramento genético?
Pelos números do Ministério da Agricultura, baseados no cruzamento de dados levantados na Organização para o Fomento da Agricultura - FAO, no
Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e
na Secretaria de Comércio exterior, as exportaçOes
mundiais de lácteos atingiram, em 1997, um volume
total de 28,41 bilhões, e a participação brasileira foi
Inexistente:

são do bolo do Orçamento, visando à destlnaçlo
correta dos recursos, muitos dos quais aPllcados~r.
regulamente, em detrimento de outros. Vários c rtes estio, sendo feitos na Educação, na Saúde e a
Agricultura; áreas que deveriam ser prestigiadas Elm
Por outro lado - o que é Incompreensrvel -, o
nosso Pars, nação em vias de desenvolvimento, ~llo
Brasil participou com. apenas 2,5% das exportaçOes
de came bovina. A came surna, a mais consumida
rém, são Justamente os setores que sofrem mais
no mundo, representou, no ano passaoo, um total de
cortes.
'
vendas
extemas de apenas R$140 mllhOes, menos
Não sairemos nunca dessa crise se o Goverho '
de 1% do mercado mundial;
.
Federal, o Senado, o Parlamento ou a área eco~IO
mica não pensarem em fazer Investimentos. Não
Como entender o desempenho da exportação
sou economista; sou agricultor e pecuarista, e lei
da nossa agropecuária, quando temos hoje o,se·
que para este Pars se desenvolver o Govemo Fedegundo maior rebanho do mundo? Nada exportamos,
pelo contrário, Importamos milhares de dólaral tem que fazer Investimento na área da agrlcutra. Não se pode querer exportar sem produzir a
res de leite. Faltam-nos a pesquisa, a produtividade, a competltlvldade, aliadas a uma agressiva
exemplo do discurso que o Senador José Saad i z
há pouco. Eu também passo a fazer um relato a rEIScampanha de vacinação para combater a aftosa e
peito dessa área da agricultura.
:i,\ a brucelose.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, há q la:
A nosso ver, a grande revolução·' acontecerá
tro anos, quando a equipe econOmlca do Govertno
com o estrmulo à produtividade e à capacitação pro-

I

J

I
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fissional, pela designação de tecnologia, pela pesquisa e ainda pelo crédito com juros subsidiados ao
agricultor. Temos potencial e solos da melhor qualidade, aliados à qualidade do nosso agricultor, que
necessita de maior apoio técnico e de financiamento, com juros reais e adequados para o setor.
Como exemplo, permito-me citar novament'e o
setor leiteiro. Como competir com a Argentina ou
com a Holanda, se a média de produção de leite no
Brasil é de seis litros por vaca, enquanto na Argentina é de 16 e na Holanda, de 21?
Na agricultura, não é nada diferente. Produzimos 2.600 quilos de milho por hectare. A Argentina
produz mais que o dobro, 4.500 quilos, e os Estados
Unidos da América do Norte produzem 6.500 quilos
por hectare. Todos sabemos que, com apoio tecnológico e competitividade, podemos ir muito mais ~on
ge que isso.

,
\

É necessário que não descuidemos do aspecto
sanitário e da qualidade' dos nossos produtos, lima
exigência imperativa de ordem mundial. Temos que
nos preocupar seriamente em erradicar a aftosa, a
brucelose, as pragas e as endemias consideradas
de alto risco e demonstrar que o Brasil livrou-se clesses problemas, já que essa é a principal arma para
derrubar restrições impostas pela Comunidade Européia e pelos Estados Unidos aos produtos agropecuários brasileiros.
Está claro e evidente que, para isso ocorretr, é
preciso produzir um novo e vigoroso surto exportador, incrementando o financiamento, a produção e a
conseqüente exportação e assim permitindo, para os
próximos anos, um maior crescimento econômico,
Com melhoria de nível de emprego e de renda nadonal. É vergonhoso para nós, brasileiros, e em particular para mim, que sou agricultor, ver meu País importar arroz, feijão e milho.
Sr. Presidente, srªs e Srs Senadores, nós, da
Amazônia, da Região Norte, sabemos que o Brasil
produz e tem solos bons. No caso da Rondônia, não
há seca ou enchente que abale a produção. Se plantarmos, já sabemos o quanto vamos colher. O solo é
bom e as terras, baratas. Faltam a assistência do
Governo Federal e o apoio bancário com recursos e
juros baixos no tempo certo.
Já no Paraná e no Rio Grande do Sul os agricultores plantam, mas não sabem se vão colhElr. A
Região Norte, onde plantamos e temos certeza de
que vamos colher, está abandonada., .
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Há várias modalidades de crédito no Banco do
Brasil, mas, .se for àquele banco, o agricultor ericori~
trará as portas fechadas ou nem sequer será bem
atendido. Sabemos que a única Saída para este País .
passa pela agricultura.
Estive nesta semana com o Ministro, que disse
ter recebido um orçamento de R$200 milhões para
trabalhar neste ano. Cortaram-no para R$130 milhões, depois para R$70 milhões. Agora, após uma briga violenta, voltou para os R$ 130 milhões, mas ele
ainda não havia recebido os recursos - e o ano já
está acabando.
Então, Sr. Presidente, srªs e Srs. Senadores,
pelo que expus acima pode-se verificar a atenção do
Governo Federal e da área econômica com a agricultura neste País.
Brasília é um eltemplo de cidade que está sendo tomada por agricultores, que, sem apoio na área
rural, correm para a periferia das cidades, formando
esses amontoados .humanos, trazendo problemas
sociais para as cidades, para aqueles que nelas moram tranqüilos;. enquanto isso, o campo fica abandonado, e as fazendas passam a desvalorizar~se. Algumas pessoas sem terra ou desempregadas, procurando o salário mísero que o Governo paga na
sombra dessa coisa que chama de reforma agrária,
e partem para invadir as fazendas que não .têm o
apoio do Governo, que não recebem financiamento
para que o seu proprietário possa gerenciara súa
empresa, a sua fazenda.
Solicitei ao meu gabinete que providenciasse,
junto à assessoria desta Casa, um projeto que el,l
. possa apresentá-lo neste Plenário que busque uma
maneira de nós fazendeiros discutirmos .os nossos
financiamentos diretamente com as áreas internacionais, sem o vínculo com o Banco Central, com
a área econômica, um projeto que permita que tenhamos autonomia para buscar recursos externos
e fazer investimento no Brasil. Se esses recursos
vierem pela área ecOnômica, vêm com juro subsidiado, com uma carga enorme de impostos, de
custos financeiros, chegando às mãos do agricultor quando já não compensa mais trabalhar. Queremos essa autonomia, por meio desse projeto,
para podermos negociar esses financiamentos diretamente com um país que necessite de alimen. tos, com uma empresa que queira produzir no Brasil. Muitas vezes, temos terra e mão-de-obra ocio- .
sas. Não se está produzindo, porque o principal é
o capital, o dinheiro a custo compatível para se
,trabalhar na agricultura.
.'...,
;
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-Espero que o projeto chegue a esta Casa Iam
breve, receba especial atenção e seja aprovado~ a
fim de que possamos buscar uma saída para os pro>
dutores brasileiros e o leite não continue sendoi.mportado da Argentina ou da Holanda, Que venha~os
a valorizar nossos pecuaristas, nossas bacias leiteiras, que estão falindo, acabando com as últimas tà~
cas produtoras de leite, por causa da má administ,ração por parte da área econômica e por falta de i~teresse do próprio Govemo Federal.

-1PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUiÇÃO Nº 15, DE 1998
Segundo dia de discussão, em segundo turno,
da Proposta de Emenda à Constituição nº 15, de
1998, tendo como primeiro signatário o Senador Esperidião Amin, que altera o inciso VII do art. 29 da
Constituição Federal (total da despesa com o funcionamento do Poder Legislativo municipal).

I

Quem sabe, se houvesse a união de um gr~po
de Senadores, poderíamos colocar ordem na desordem que, aí está.' Se os Senadores dos.' peque10s
Estados, os Senadores que não estão participando
diretamente do enterro do País procurassem se I"(~Unir no Congresso Nacional e discutir os probleml~s,
evidentemente, muitas matérias deixariam de :kr
aprovadas, eo Orçamento seria discutido com ma'ior
paciência, a fim de que se analisassem e distribu'íssem corretamente os recursos.·

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 100, DE 1998
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nº 553, de 1998 - art. 336, b)

J

Chegamos a uma situação em que há, incl sive, falta de respeito com os Parlamentares. A nOfa
prerrogativa de apresentar emendas individuais', e
uma emenda por Bancada foi afetada, ou seja, o Estado não tem direito a uma emenda, por meio (de
seus representantes. O que nós, Senadores, temos
para apresentar aos nossos Estados, como OCO"FU
agora, na 'campanha em que saí candidato a Gover,
nador? O que· fizemos aqui foi aprovar o que o Governo queria, que é prejudicar o trabalhador, aumJmtar os juros, enfiar-nos as medidas provisórias ·got~la
abaixo·. Não fizemos nada que pudesse beneficiar
os nossos Estados; para isso chamamos a atenc;:ãrc- , :,,

Espero que estas palavras não fiquem em viío.
Em um dia de Casa cheia, quando todos os Senadlores desses pequenos Estados, estiverem presentlls,
vamos fazer um pronunciamento, convocando~os
para, de vez em quando, realizarmos uma reunião
informal e discutirmos," já que as atuais Lideranças
do GOlfemo não nos interessam, porque pouco 'lStão preocupadas com as necessidades dos peqJ,enos, dos produtores, do desenvolvimento e da p~
dução. Se o estivessem, o caminho seria outro, el o
Brasil não estaria do jeito que está.
Muito obrigado;

01 SR. PRESIDENTE (Car1os Patrocínio) -

:~: =I~:~:'~~~d~r~ ~:i~ê::

~r:r~~

;:i.
dores que constará da sessão deliberativa ordinária ~
amanhã, às 14 horas e 30 minutos, a seguinte:

Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nO 100, de 1998 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos como conclusão de
seu Parecer nº 558, de 1998, Relator: Senador Gerson Camata), que autoriza o Estado do Maranhão a
contratar operação de abertura de crédito, consubstanciada no Contrato de Abertura de Crédito e de
Compra e Venda de Ações celebrado entre o Estado
do Maranhão e a União, com a interveniência <;lo
Banco do Estado do Maranhão S.A. e do Banco
Central do Brasil, celebrado em 30 de junho de
1998, no valor de duzentos e setenta e cinco milhões de reais.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão)

-3-

"',- '-

,REQUERIMENTO Nº 349, DE 1998

(Incluíd~m Ordem do Dia nos termos do

'\, '§,~º do art. 2;:!2 do Regimento Intemo)

V~ÇãO,

em turno único, do Requerimento nº

349, de 1998, do Senador Pedro Simon, solicitando,
"-

nos termos regim~ntais, a inclusão em Ata de um
Voto de Louvor ao Cardeal Arcebispo de São Paulo,
D. Paulo Evaristo ArnS;-'poJ ocasião de sua aposentadoria e substituição à fre'flte-da Arquidiocese de
São Paulo, tendo
'.

•

~

I

•

Parecer favorável, sob nO 563, de 1998, da Comissão de Constituição, ,Justiça
e Cidadania, Rela.
tor: Senador Romeu Tuma."

o

SR. PRESIDENTE (Cartos Patrocínio) Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 horas e 14
minutos.)
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PARECER N° 20, DE 1998.- CN
Da COMISSÃO MISTA, incumbida de examinar e
emitir parecer quanto à constitucionalidade e mérito da
Medida Provisória nO 1.715-;:;, de :!9 de outubro de
1998, que "dispõe sobre o Programa de Revitalização
de Cooperativas de Produção Agropecuária REeOOp, autoriza a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem do Coopeiativismo- SESCOOP, e dá
outras providências. "

RELATOR: Deputado OSMANIO PEREIRA

I - RELATÓRIO

O Presidente da República, nos tennos do art. 62 da Constituição
Federal, submete à apreciação dio Congresso Nacional o texto da Medida
Provisória nO 1.715-l, de 29 de outubro de 1998, que "dispõe sobre o Programa
de Revitalização de Cooperativas de Produção Agropecuária - RECOOP,
autoriza a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo SESCOOP, e dá outras providências. "
A referida medida, em seu artigo 1°, autoriza o Executivo a
implementar o Programa de Revitalização de Cooperativas de Produção
Agropecuária - RECOOP, enquanto o art. 2° detennina as condições das
operações de crédito realizadàS ao amparo do Programa. Em seu § 1° fica
estabelecido que as operações de crédito, sob o amparo do RECOOP,. após a
negociação de descontos com os respectivos credores, terão como limite os~do
devedor, atualizado até 30 de junho de 1998, das operações ainda existentes em
30 de junho de 199:7: e os recursos necessários para 9 pagamento de çlívidas
com cooperados 6u trabalhistas, provenientes de ;~quisição qe insumos
agropecuários e de obrigações
fiscais e sociais, também' existentes em 30 de
\
junho de 1997 e ainda não pagas.

\
O parágrafo 2°, do mesmo artigo, detennina que "ao montante
apurado na forma do parágrafo anterior, serão acrescidos os valores
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destinados para capital de giro e investimentos essenciais e os recebíveis de
cooperados, originários de crédito! constituídos até 30 de junho de 1997, de
acordo com oplano de revitalizaçã' da cooperativa."

'.
O parágrafo 3° estipula que o pagamento da primeira parcela de
capital das operações de crédito telrá a carência de vinte e quatro meses e a
primeira parcela de encargos finan/ceiros será exigida no prazo de seis meses
quando se tratar de recursos para a dUitação,de dívidas com ó sistema financeiro,
com cooperados, oriundas da aquiSição de insumos agropecuários, de tributos,
encargos sociais e trabalhistas, financiamento de valores recebíveis de
..
cooperados. '
O parágrafo 4°, do mesmo art. 2°, considera que, para os créditôs
para investimento, o pagamento da 1brimeira parcela da operação" terá carência
de prazo equivalente ao de maturaJão do empreendimento previsto no projeto,
aplicável a capital e encargos jini:mheiros."
.

I

A eXlgencla
. " . de part:cer de aud'"
ttona Ind epend ente 50bre a
procedência dos valores relacion1ados a dívidas existentes, bem como a
apresentação do plano de de5enrolvimento da cooperativa, aprovado em
assembléia geral extraordinária, paria habilitação da cooperativa as operações de
crédito classificadas como de RECeOp, está contida no art. 3° da medida em
questão. O mesmo artigo determina que no plano de desenvolvimento devem
constar informações como aViab!iJidade técnica e econômico-financeira da
cooperativa, projetos de capital'ização, de profissionalização da gestão
cooperativa, de organização e profissionalização dos cooperados, de
monitoramento do próprio plano de desenvolvimento cooperativo.
Para obter financiamento do RECOOP, conforme o art. 4° da
medida em análise, a cooperatil~a deverá comprovar a aprovação, pela
assembléia geral, de reforma estatutária, contemplando. dentre outros. os
seguintes aspectos: fusão, desmemb1ramento, incorporação ou parceria; auditoria
independente; acesso as informaJões por técnicos indicados pelo governo
federal; mandatos e inelegibilidadds dos conselhos de administração e fiscal;
vedações aos administradores; resp<lnsabilidade pessoal do administrador pelos
prejuízos que causar a cooperativa; Iresponsabilidade dos membros do conselho
fiscal por danos causados; e proibÍl~ão de participação conjunta nos órgãos de
administração e no conselho fiscal parentes consangüíneos ou por afinidade.

dt

O art. 5° autoriza o Poder Executivo a "abrir linha de crédito, até o
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limite de R$ 2.100.000.000,00 (dois bilhões e cem milhões de -reais) destinada a
financiar itens do RECOOP de interesse das cooperativas cuja consulta prévia .
tenha sido acolhida. até 31 de julho de 1998, pelo Comitê Executivo instituído
mediante ato do Poder Executivo, de 23 dejaneiro de 1998." No mesmo artigo,
em seu § 1° consta que as operações de crédito do RECOOP serão realizadas: "I
- com recursos da linha de crédito de que trata o caput deste artigo, exceto'
para as situações enquadradas no inciso 11 subsequente e no §3° deste artigo; 11
- com recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento -do Norte,
Nordeste e do Centro-Oeste (FNO, FNE, FCO), no caso das cooperativas
dessaS' regiões e conforme a sua localização, excluídas as parcelas destinadas a
novos investimentos e respeitado o disposto nos §§ 3° e 4° deste artigo; III c em
qualquer hipótese, sob risco da instituição financeira, incumbindo-se esta de
comprovar a capacidade de pagamento ede exigir as garantias necessárias, em
consonância com as disposições do crédito rural."-

o§ 2° determina que o ônus fiscal dos empréstimos, ressalvados os
realizados pelos Fundos, será coberto mediante anulação de despesas destinadas
a outros programas incluídos no Orç:amento Geral da União. No mesmo artigo, o
§ 3° infonna que os contratos de repasse do Fundo de Defesa da Economia
Cafeeira (FUNCAFÉ) e dos Fundos Constitucionais, quando lastreando
operações de crédito ao abrigo do RECOOP, terão seus prazos de retomo -e
encargos financeiros ajustados a estas operações, correndo o ônus à conta do
respectivo fundo. O § 4° determina que às cooperativas localizadas nas regiões
beneficiadas',pelos fundos constitucionais, "aplicam-se às operações de crédito
no ato da contratação, exceto sobre as parcelas destinadas a novos
investimentos e sobre 'os valores da securitização: 'os encargos financeiros
usualmente por eles praticados, se inferiores aos fIXados no Anexo ,desta
Medida Provisória ",
-.
- O art. 6° destina o retomo das operações de crédito, ao abatimento
da dívida pública, quando lastreádas em recursos repassados pelo TesouroNacional.'
O art, 7° autoriza a criação do Serviço Nacional de Apr~ndizagem
do Cooperativismo - SESCOOP, com o objetivo de "organizar, -administrai e
executar em todo o _território nacional o ensino de fonnação profissional,
desenvolvimento e promoção social do trabalhador em cooperativa e _ dos
cooperados. No art. 8° consta que o SESCOOP será dirigido
por um
Conselhb
.
,,
,
,
Nacional composto por representantes dos Ministérios do Trabalho, da
Previdência e Assistência Social, da Fazenda, do Planejamento e Orçamento, da~
Agricultura e do Abastecimento, dos trabalhadores em sociedades cooperativas: _
bem como cinco representantes da Organização das Cooperativas Brasileiras _'-t~

t

Novembro de 1998

DIÁRIO

. SENADO FEDERAL

Terça-feira 17 15779

OCB. '0 SESCOOP será presididJ pelo presidente da OCB, sendo- também
previsto, no seu § 2°, a criação de cohselhos regionais.

I

Constituem receitas do SESCOOP; confonne o art. 9°: I contribuição mensal compulsória, ~ ser recolhida a partir de 10 de janeiro de
1999, pela Previdência Social, de d~,is vírgula cinco por cento sobre o montante
da remuneração paga a todos os em~pregados pelas cooperativas; II - doações e
legados; III - subvenções voluntJrias da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios; IV - relIdas oriundas de prestação de serviços, da
alienação ou da locação de seus bens;. V - receitas operacionais; VI - penas
pecuniárias."
A contribuição a ser recolhida
pela Previdência Social, mencionada
I
'lO inciso I do art. 9°, substituirá, a partir de 10 de janeiro de 1999, as
contribuições da mesma espécie, refolhidas pelas cooperativas e destinadas ao
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, ao Serviço Social da
Indústria - SESI; do Serviço Naciolrral de Aprendizagem Comercial - SENAC;
do Serviço Social do Comércio - ISESC, do Serviço Social do Transporte SEST e do Serviço Nacional de AprJ!ndizagem Rural- SENAR.

~der

Executivo estabelecerá condições para,
Confonne o art. 10. o
em até cento e oitenta dias, "Idesenvolver sistemas de monitoramento,
supervisão, auditoria e controle dei aplicação de recursos públicos no sistema
cooperativo" , bem como "avaliar o modelo de sistema cooperativo brasileiro,
formulando medidas tendentes ao seiu aperfeiçoamento".
O art. 11 detennina Jue a organização e o funcionamento do
SESCOOP constará de regimentd, que será aprovado em ato do Poder
Executivo.
No anexo à medida pmvisória em estudo, foram incluídos quadros
contemplando as seguintes condiçõJ!s: para refinanciamento das dívidas com o
sistema financeiro; para refinanciaml!nto de dívidas com cooperados e oriundas
da aquisição de insumos agropecuá!íios e de tributos e encargos sociais; para
financúunento de recebíveis de cooperados e para financiamento de
investimentos e capital de giro, [Cada um detalhando prazos e encargos
financeiros específicos.

I

Foram apresentadas \.·int. e duas emendas, a saber:
Emenda nO 1 - de [autoria do Deputado José Santana de
. Vasconcellos, que propõe a supres'ão dos artigos 7°, 8°, ~; 100 e 11°, por
entender que o setor cooperativo e seus empregados já integram o Conselho
Deliberativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, não
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existindo necessidade de criar lima noVa estrutura administrativa, "cuja
operacionalizaçi1o envolve novos gastos e uma superposiçiio organizacional
onerosa e supérflua em "tempos de dificuldades fmanceiras."

;
emendas ")_. _"
do Deputado Gerson Peres.
11. ft
~

1

~ '..
''i
_.

1<)
~....
o.,1n . _~() • _') l'~ __

o

. sao
- dA'"
•
a segwr
e cuuona

.

Emenda n° 2 - dá nOiva redação' ao art. 7°, por entender que a
redação original apresenta os seguiintes erros: a pretensa autorização conferida
para a criação de uma personalidade jurídica de' direito privado, sem que o
diploma autorizador aponte a quem o Estado está conferindo tal autorização,
pois as pess,oàs jurídicas de direito privado são criadas pela vontade autônoma
de . seus instituidores. O segundo erro diz respeito a equiparar cooperados a
Ministério do
categorias profissionais, quando j~i foi definido, no âmbito
Trabalho e na Justiça do Trabalho, que cooperado não é categoria profissional,
razão pela qual a emenda propõe que apenas os empregados efetivos das
cooperativas teriam direito aos bem=ficios do serviço de treinamento; e o terceiro
e último equivoco ~nstante no artigo em questão diz respeito a não delimitação
do âmbito das cooperativas abrangi:das pela medida provi~ria, que é dirigida às
cooperativas agropecuárias.
'

do

Emenda 11':- d - dei nova redacào ao art. 3° e seus inci~os. suprimindo
-!m ;;nnseoüencia os narà!!rnlbs I" e 2". I')or entender Que este ór!!ào IConselho
Nacional . do Sen:ico Nacional U-! \orendizauem do CJooerntivismo
. \,m~nec:::i.rio - SESCCOP), "dc\'erá ',wiorrwriamenre ser:ollsIÍlUü!O por
·:".·"i1'."'··~âÚs· "JiI .:'mmermIWMtJS ,(ti ';~""'."I'c:!Úril1 '.' iJtl()~m,. '-t·-:nreSCllfmlles

:;.,:,:!,."

'"

'>nl'I'.~~W

_'muo"" .\ iimsl<':.'··~"!'· ;à ;7·i:c::!llia dll ';o':.;:neillllle!lW

de
<!

Emenda nO:! - dá DOVll redação ao art. SO, que trata da composição
do· SESCOOP. propondo a inclusão de representantes dos cooperativados ao
invés de representantes dos ministélriOS..
§ lOdo art. ff' devido a ~eração constante
. em emenda apresentada, .que substitui a contnbuição mencionada no referido
parágrafo por repasse de recursos do FAT.

Emenda nO 5 -

suprim~: o

Emenda nO 6 - suprime o § 2° do art. ff'. considerando que a retirada
de' recursos do SENÀI. SESI. SENAC. SESC. SENAT. -SEST E SENAR .
comprometeria a qualidade dos serviços prestados por estas instituições e que Dão pode o governo destinar à entidade privada recursos de contnbuição
compulsória criada por lei. As miais contnbuições aos sistemas mencionados
estio permitidas unicamente porque os mesmos estio vinculaclosao sistema
mm~.

.

.
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11~ 18 - dá ilota I'edacão no inciso I do ort. 9". constituindQ
SESCOOP parcela da arrecadacão do Fundo de AIDQ:lro dQ
Emendo

re(;cÍla do
Trabalhador - FAT il ser detiníd!:t nelo Conselho Delíberptívo do fundQ de
Amnaro no Trabalhador - CODErAT

IA

Emenda 11" 19 'novil redacllo no inciso ! do art. 9".
esoc!cíékll1uo qlle :1 í;ontriouic;1p1 mensal compulsória sobre Q lDo!Um1te da
remllJlI!!'nc.io oab:n a todos os I ,:mpr~:!ados refere-~e ~~.cl\lsi\'nmel1f< Ús
..:;~o')..:mli·:as i1!!rrmccuáríns,

11~

J'

.

'~e~acüo ÍI~ciso ~m

,Emendo :0 - dá n Iva
no
I l#
conseqÜência aQ
§ :' do art, 9° determinando m!le a contribuiçqQ mensal compulsória sem
efetuada mmente oelns cooperatív~\s agropecuárias e que n referida contríbuicílQ
"J iJwímída em .'íub,,,,lltIi,,tio as dOf1lrlhuic,Jes. da mesma (!s"éc/e. rf!wlhldq,'f
nelas i.'ooceratim.\'· agrr>pe(,'lIárí,k~· e de..~rlJ7ada,1( n() Serw4'O 'vocíonal de
Aprellilí:agem aural . SENAIC
[:

.

Emenda n~ :! I - dá nova redação ao inciso I e em conseqÜência ao §
detennínando que a dmtríbuicãQ mensal compulsória seríÍ efetuada
mll1l!l1te !,das coonemtívas íl!.!ropebuíÍrias e ~me a íncídêncía da mesma "Ao seríÍ
.:ll1nuí:itíwl ':om as comribllícÔel\ '1tllíllmente destinadas 110 SENAL SESI.
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Emenda nO 22 - QfOPõ!e incluIr. ondçcouber na Medida em aná,líse.
nova redação ao inciso IV do anI 2" da Lei n° 8.315/01. que dispôe sobre a
criação do Servico Nacional de At)rendizagem Rural ~ SENAR. substituindo a
panícioacão do representante da brganizac;1o das Cooperatívas Brasileiras =
OC3. no Colégio Diretivo do SENAR. pelo Presidente da Confederacão
Nacional da Atp'ícultum - CNA
Emenda n" ,. de autori:a do Deputado QSCílr Andrnde: Emendas n" S
'e flS' o, de autoria do Deputado A'4emir Lucas: Emenda n" 10. de autoria do
De!:mado Arnaldo Faria de Sá; Em'enda nO 11. de autoria do Deputado Benedito
Domin!!os: Emenda n° 12. de autdría do Deputado Saraiva Felipe: Emenda n"
Df d~ autoria do Deputado Herculano Anghineftí: Emenda n" 14. de auwria do
D~r,',H:ldo Roberto Paulíno: Emendh n'-' I;. de autoria da Depmada Lídia QlIíMn:
-=m!min.,-' 16, de autoria do Deout!i1do Efraim Morais e Emenda 11"'11. de luwria
do '7emllado Osório Adriano, pn)põem a supressão dos inçÍ!ws UI ':' IV do
panl!!rato 2". do art, 9". mantendoa~ contribuicôes para o SESC e Q SENAC. P2t
entenderem que. exercendo asl coopératívas ativídadeS comerciais. as
contribuições devem ser mantidasi. Muitos pareceres. além de meocíovtlfem il
í\1se'!~!mnca íurídíca. pela possibílílfude de questionamento sobre í1 que emídade!f
~e!';:t' devidas as contribuícões. tal11bém epfatizam Q prehlízo que sria CílUfiíldo .
<)oS"':l"'ícos íá desenvolvidos. Cotll sucesso, por estas duns entidades, Ao toM,

I

" ,

.
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:mresentadas II emendas mORando a manlltenC:lO do oa!!amento das
para o SESC e o SENAC

~:<mnbllicões

É o relatório.
11 ""-VOTO

A importância das cooperativas no desenvolvimento econômico e
social do país? especialmente na agricultura, justifica a necessidade de
implementar medidas capazes de auxiliar na solução da crise financeira que
tanto prejudica o setor.
Conforme E.M.I. N° 58,. de 04 de setemBro de 1998, em
conformidade com o Decreto de 23 de janeiro de 1998, que instituiu o Comitê
Executivo para examinar projetos de revitalização das cooperativas
agropecuárias, foram analisadas 651 consultas prévias, das quais 439 foram
acolhidas, sob expressas condicionantes a serem cumpridas mediante projetos. A
conclusão desta primeira etapa toma necessária a adoção de providências, por
parte do governo, quanto a cobertura financeira das propostas de crédito e
condições de financiamento.

"Os pleitos constantes das consultas das cooperativas enquadradas
compreendem renegociação de dívidas ,com o sistema financeiro,
refinanciamento de dívidas com cooperados e terceiros e de tributos e encargos
sociais e trabalhistas, financiamento de recebíveis de cooperados e
financiamento de investimentos e capital de giro."
Considera a Exposição de Motivos, acima mencionada, que a
concretização das operações de crédito classificadas como RECOOP deverá
propiciar maior estabilidade às cooperativas e cooperados; permitir a
reestruturação e reconversão das atividades; incentivar a verticalização e
modernização tecnológica; dinamizar o processo organizacional e a
profissionalização das cooperativas; aumentar a capacidade de investimento no
setor rural; manter e ampliar os atuais níveis de emprego; apoiar as
agroindústrias e a economia periférica que atua em tomo das cooperativas.,.;
As emendas apresentadas que dizem respeito unicamente ao
SESCOOP- Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativism~, não foram
acatadas com base nas seguintes considerações:
Emenda n° 01 - Deputado José Santana de Vasconcelos
A participação do setor cooperativista na composição do Conselho
do SENAR tem como justificativa a grande participação dos cooperados - na'
qualidade de produtores agrícolas - como contribuintes do SENAR e, portanto,
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como seu clientes. Entende-se quel a proposta da MP em estuc:l0 preserva as
funções do SENAR quanto à apre~ldizagem e promoção social desse público
enquanto produtores, transferindo ~,para o novo SESCOOP exclusivamente o
atendimento relativo às funções reI tivas cooperativistas desses produtores, ou
seja, aprimorando seus conhecim 'ntos no que se refere a participação em
assembléias, em órgãos de adminittração e fiscalização da cooperativa, etc.
Portanto, não se pode falar em sobreposição de funções, '. mas sim em
desenvolver e aprimorar o papel cooperativista do produtor agrjcola;
,Emendas nOs. 02, 03, 04, 05, 06 18, 19, 20, 21 e 22 - Deputado
Gerson Perez
,'As redações propostas nas emendas 02 e 03, colidem com O
proposto na emenda nO 04, as prrmeiras propondo a restrição da ação do
SESCOOP ao cooperativismo agropecuário e a última recomendando a inclusão.'
de representantes dos diversos segJlentos das cooperativas (habitação, crédito;
trabalho, etc.), razão pelo qual não dievem ser acatadas;
,
,

I

' )

As emendas de nOs. 05'I
e 18,
propõem a substituição da fonte
de
,
recursos prevista para v SESCOO,P pelo FAT, sob o argumento de não se
reduzirem as dotações conferidas ios demais integrantes do Sistema "S". Na
verdade, porém, o percentual da~uelas dotações a ser destacadas para o
SESCOOP é pouco superior a 1% (J.m por cento) do total das suas arrecadações,
conforme se pode comprovar pelos dados da tabela anexa. Por essa razão não
cabem ser acatadas.
A emenda nO 06, proposta em hannonia com a emenda nO 18, perde
'
razão de ser em função do acimà coinentado.
A emenda n° 19, propõ~)m a criação de uma nova contribuição a ser
imposta às cooperativas além daqJlelas previstas para os demais "S", o que
caracterizaria dupla incidência e iniludível ato de injustiça, não podencio,
portanto, ser acatada.
A emenda nO 20, está relacionada às emendas nOs. 02 e 03, no
sentido de restringir a' ação do SESCOOP ao público das cooperativas
agropecuárias, o que, evidentementl:, não condiz com espírito da MP. Por essa
razão não pode ser acatada.
A emenda n° 21, predente conferir às cooperativas o livre arbítrio
quanto à ~scolha ~a instituição para I~ qual pretendam recolher a contribuição de
2,5% (dOIS e meIO por cento); deYldas sobre a folha de pagamento de seus
empregados. Tal dispositivo, contudo, é contrário à sistemática adotada para os
demais componentes do Sistema "~;", razão pela qual a emenda não pode ser
acatada.
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A emenda n° 22, propondo a exclusão do representante do
cooperativismo do Conselho do SENAR, não se justifica pelas razões já
expostas na emenda nO O1. Por essa razão não pode ser acatada.

As emendas de nOs. 07, do Deputado Oscar Andrade; 08 e 09, do
Deputado Ademir ·Lucas; 10, do Deputado Arnaldo Faria de Sá; 11, do
Deputado Benedito Domingos; 12, do Deputado Saraiva Felipe; 13, do
Deputado Herculano Anghinetti; 14, do Deputado Roberto Paulino; 15, da
Deputada Lídia Quinan; 16, do D<~putado Efraim Morais e 17, do Deputado
Osório Adriano, propõem a manutenção das contribuições das cooperativas para
o SESC e SENAC, sob a alega~rão de que a constituição do SESCOOP
prejudicaria as ações atualmente desenvolvidas por essas entidades. Contudo, os
dados disponíveis, constantes da tabela anexa, mostram claramente que a
transferência de recursos do SESC c~ SENAC para o SESCOOP é extremamente
pequena, apesar de suficiente para colocar em operação, via SESCOOP, um
programa específico de aprendizagem cooperativista, tão indispensável para o
fortalecimento do setor, sendo que algumas necessidades básicas não
encontram-se amparadas pelas entidades existentes do Sistema .oS".
"::..
..:J!.'

r;A' '~Diante do exposto, manifestamo-nos pela constitucionalidade e o
mérito\da Medida Provisória n° 1.715-2., de 29 de outubro de 1998.
Sala da Comissão, 12 de novembro de 1998.

, Relator
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ATA DA COMISSÃO ESPECIAL

. Criada através do requerimento n!!
203, de 1998-SF, destinada a "acom anhar in loco as investigações dos fatbs,
as circunstâncias e as causas que pro~ocaram o incêndio que assc;»lou a Região
Amazônica e, em especial o Estado de
Roraima"
21 reunião (Audiência Pública)
Realizada em 26 de maio de 1998.
Aos vinte e seis dias do mês de maio do .mo
de um mil novecentos e noventa e oito, às nove horas nas dependências da Assembléia Legi si ativaI de
Roraima, presentesos Senhores Senadores Rom1ero
Jücá, Marluce Pinto, Sebastião Rocha, João Fra~~a,
membros da Comissão Especial, "destinada a acompanhar In loco as investigações dos fatos, as brcunstâncias e as causas que provocaram o incên~io
que assolou a região amazônica e, em especial, o
Estado de Roraima e também tomar as providêndias
devidas". Abertos os trabalhos para realização Ide
Audiência Pública, o Senhor Presidente Senabor
Romero Jucá, inicialmente agradece o apoio da 11\5sembléia Legislativa do Estado de Roraima, na p:essoa do seu Presidente Deputado Almir Sá, para a
realização da presente Audiência, discorreu sob~~ o
objetivo dos trabalhos a serem realizados. O P~!Si
dente, concede a palavra a Relatora, Senadora "'jarluce Pinto que, enfatiza sobre a importância de i~llte
ragir junto ao Governo Federal, principalmente no tocante à liberação de Recursos para Roraima. REitomando a palavra, o Presidente, concede a palavra
. ao Senador Sebastião Rocha,· que em deferênbia,
,
cumprimenta-o pela autoria do Requerimento da ~~o
missão Especial, que visa buscar soluções imediatas para as áreas atingidas pelo incêndio e aos a~ri
cultores da região. A seguir, o agradece a Deput~lda
Aurelina Medeiros e aos Deputados Elder Gro!:lSi,
Flamarion Portela E Lúcio Távora, os quais part,iciparam dos trabalhos. A seguir foram ouvidos os Senhores: Deputado Almir Sá, Presidente da Asse11mbléia Legislativa do Estado de Roraima que, na
oportunidade, entregou à Mesa, gráficos pluvioméitricos dos últimos anos e Relatório elaborado pela Secretaria de Agricuijura do Estado de Roraima; pe\~ro
Estevão, Secretário de Agricultura do Estado de ~lo
raima que, fornece à Comissão documento que condensa a maioria dos fatos ora relatados; Gen~ral
Luis Edmundo de Carvalho, que comandou as Ol')erações de combate ao incêndio no Estado de ROI;aima; Sueli Campos, Coordenadora do Programa Q;o-
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munidade Solidária; Paulo Peixoto, Prefeito de Can- .
tá/RR; Sales eurico, Representante do Ministério PÚblico Estadual; Cesar Augusto Mansoto, Secretário
de Planejamento; Raul Ribeiro Pinto, Secretário de
Obras; Carlos Eduardo Levite, Diretor do DNER;
Francisco de Sá Cavalcante, Superintendente da
Polícia Federal; Walter Nicanor Blois, Superintendente: da FUNAI; Ademir dos Santos, Superintendente d6 IBAMA; José Lima, Presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais; Maria Alvés, Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado de
Roraima. Durante a Audiência, usaram ainda da palavra os Senhores Senadores Romero Jucá, Marluce
Pinto, Seba~tião Rochà, João França e, Deputado
Elder Grossl. Uder do PMDB. Encerradas as exposições, o Senhor Presidente passa a palavra a Deputada Zenilda Portela para fazer um registro. O Senhor Presidente agradece a presença da Deputada
Zenilda Portela, bem como dos Deputados Lúcio Távola, Elder Grossi, Iradilson Sampaio e de todos os
que participaram do encontro. Nada mais havendo a
tratar, a Presidência declara encerrada a presente
reunião, marcando para o dia 27 de maio de 1998 a
próxima Audiência, e, para constar, eu Francisco
Naurides Barros, Secretário da Comissão, lavrei a
presente ata que, lida e aprovada, será assinada
pelo Senhor Presidente e irá à publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico que faz parte integrante da presente ata. - Senador Romero JucáPresidente
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Declaro
aberta a reunião da Comissão Parlamentar Especial,
criada pelo Requerimento n2 203, de 1998, destinada a acompanhar In loco as investigações dos fatos, as circunstâncias e as causas que provocaram o
incêndio que assolou a região amazônica e, em especial, o Estado de Roraima e também tomar as providências devidas.
Queremos, antes de iniciar os trabalhos, agradecer à Assembléia Legislativa do Estado de Roraima e, em especial, ao seu Presidente Deputado Almir Sá não só a cessão das dependênCias desta
Casa, mas também o apoio operacional que está
prestando a esta Comissão do Senado.
Gostaria de registrar que o nosso objetivo nestes dois dias é iniciar o trabalho desta Comissão,
que pretende, principalmente, levantar dados, coletar informações para propor diretrizes ao Governo
Federal para que não aconteça novamente no País,
principalmente na região amazônica, um incêndio da
propo~o desse que ocorreu em Roraima e que fez
sofrer toda a população qo Estado.
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De outro lado, queremos também subsidiar as
ações do Govemo'Federal no sentido de buscar caminhos para recuperar a economia do Estado, para
melhorar as condições dos produtores e para montar
uma infra-estrutura produtiva e de apoio agrícola no
sentido de evitar novos incêndios e novas queimadas como essa.
A relatora da Comissão é a Senadora Marluce
Pinto, Registro, com satisfação, a presença do Senador Sebastião Rocha, representante do Amapá,
que também é membro desta Comissão. Também o
Senador João França faz parte desta Comissão e
deverá estar presente.
Antes de conceder a palavra ao Presidente da
Assembléia, Deputado Almir Sá, para fazer algumas
ponderações e também ficar à dispósição para o debate, pergunto se algum dos Senadores gostaria de
usar da palavra.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Presidente quero também agradecer a reCeptividade do
Presidente da Assembléia Legislativa' e dos seus
membros e dizer ao públiêo em geral 'que a nossa
vinda a Roraima para participar desta Comiss'§o
deve-se à designação feita pelo Congresso Nacional. Conforme a praxe, quando são feitas investigações em determinados locais, são escolhidos os Senadores desses Estados para integrarem a CPI.
Como já disse o Presidente, em Brasflia, estamos
trabalhando em conjunto perante o Presidente da
República e os órgãos competentes para liberação
de recursos. Na quinta-feira pela manhã, numa se5são do ,Congresso Nacional, houve' grande"esfor'ço
nosso para aprovar as medidas provisórias que possibilitavamao Presidente da República, por intermédio da Defesa Civil, alocar mais recursos para Roraima. Fui relatora de duas Mensagens, a de nº 1.645
e ade n2 1.653. A Medida Provisória n2 1.645 alm:ava recursos para os Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro e Roraima, e foram aprovados R$2 milhôés
para Roraima. Na Medida Provisória n2 1.653 foram
aprovados R$2,5 milhões, portanto dentro de P()Ucos dias R$4,5 milhões estarão à disposição de Floraima para tentarmos ressarcir,em, parte, os danos
causados pelas queimadas. Queremos dizer ao público que, após os oradores relacion;3.dos, quem guiser poderá fazer perguntas. Estamos aqúT n'ão cómo
líderes partidários, e sim como políticos que se praocupam com o nosso Estado e têm obrigação de dirimir quaisquer dúvidas que, porventura, venham a
surgir. O único objetivo desta;Comissão é acelerar
as providências que deverão ser tomadas e qUE' já
deveriam ter sido tomadas com relação aos produto-
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res. Realmente, podemos dizer que há' úm' estado
de calamidade pública.
Retomo a palavra ao Presidente da Comissão,
para que possa chamar o primeiro orador.
O SR. PRESIDENTE (Romero Juéá) - Antes
de conceder a palavra ao Deputado Almir Sá, gostaria também de ouvir o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Eminente Senador Romero Jucá, Presidente desta Comissão, Senadora Marluce Pinto, Deputado Almir Sá, Presidente desta Casa, em cuja pessoa saúdo todos dos d~.
putados estaduais presentes, senhoras e senhores,
em primeiro lugar quero parabenizar os parlamentares deste Estado pela iniciativa. Cumprimento, principalmente, o Senador Romero Jucá, autor do requerimento que proporcionou a criaçãó desta Comissão para avalia(a situação atual e verificar as
providências que estão sendo tomados. De posse
dos dados coletados, esta Comissão poderá propor
ao Govemo Federal; soluções imediatas e eficazes
para reverter a grave situação provocada pelo incêndio que assolou o Estado de Roraima.
Certamente, desta Comissão sairão propostas
de prevenção de fatos semelhantes. É preciso,
como já disse o Senador Romero Jucá e a Senadora
Marluce Pinto, buscar; de imediato, soluções para
alguns problemas que estão vitimando principalmente os <:griClJ!tores da área atingida pelo incêndio, o
que preocupa todos nós.
Pela primeira vez estou vindo a este Estado.
Sou do Amapá, Estado co-irmão. Como ex-Territórios, Roraima e Amapá têm problemas muito seme"
Ihantes. Fiz questão de vir aqui para manifestar nossa solidariedade ao povo de Roraima e contribuir
com propostas que ajudem a superar essa erisaque
atingiu o Estado. Como amazõnidas, todos somos
responsáveis pela solução desse problema. Portanto, temos de contribuir naquilo que lar possível. ,
Muito obrigado, Presidente Romero Jucá, pela
oportunidade de cumprimentar todos.
Vamos ao trabaltlo. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passamos então a"palavra ao Deputado Almir Sá.
.
Informó a S. Exª que poderá fazer uma expósição e depoiS ficar à disposição para debater o assunto com os membros do Senado e com os deputados estaduais aqui presentes.
Queremos agradecer à Deputada Aurelina Medeiros e aos Deputados Elder Grossi, Aamarion Portela e
Lúcio Távora, que também piuticipam dos trabalhos.
O SR. ALMIR SÃ .:.. Exmº Sr. Presidente desta
Comissão Especial. Semidor Romero' Jucá, Exmª
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Exm2;sr.

Sr8 Senadora da República Marluce Pinto,
Senador Sebastião Rocha, representante do Estt'~dO
do Amapá, para nós, membros da Assembléia Legislativa, é uma satisfação vê-los juntos cono!;co,
nesta manhã, para abordar esse problema que t~lnto
aflige nosso Estado. Gostaria de dizer à Com!stsão
que a Assembléia Legislativa, sem dúvida, sentJI-se
honrada em tê-los nesta Casa, sobretudo porl ter
uma presença maciça da população do nosso E~tado interessada nesta questão, cujo tema diz res P.9ito
às causas e conseqüências das queimadas.
Srs. Senadores, parece-me que a minha ~fassagem por esta Comissão traz como base ape as
alguns dados que obtivemos por meio da Secret ria
"
de Agricultura e dos jomais. Talvez eu saiba disso
tanto quanto V. ExBs, talvez um pouco mais apehas
no contato e no convívio com os produtores ru~ais
do nosso Estado, dada a bandeira da nossa ativi,ldade política ser a agricultura.

j

Entretanto, como causas e conseqüências elessas queimadas, segundo nossas avaliações, qu:ero
passar à Mesa, para efeito de acompanhamento, o
gráfico pluviométrico dos últimos anos, no meu lentender, razão principal dessa questão da estiageT.

..

. Os Srs. Senadores podem verificar, confonl'ile o
mapa, que o Estado tem como média histórica 1.1585
milímetros. Nos anos de 94, 95, 96, esse nívE~1 principalmente em 95 e 96 - superou bem a mÉ\dia
histórica de 1.685. E para que V. ExBs possam ter
idéia, no ano de 97, a média pluviométrica foi de
1.083 milímetros, ou seja, 600 milímetros abaixo da
l
média, um fato realmente histórico. Isso em deGorrência do tão famoso fenômeno EI Nino, já divulg!:ldo
na revista Veja da semana passada.

I

I

A situação desse fenômeno gerou, confolme
pode ser visto neste segundo gráfico que vou pas\sar
l
à Mesa, uma queda brusca, ou seja, sete meses de
seca. Isso na comparação dos anos de 94 e 97) do
ano de 96 para o ano de 97.

I

Acompanhamos tudo nas propriedades e vEirificamos que, nos anos anteriores, a floresta, a ca~na
da de húmus normalmente, dado o alto grau de umidade, quando o colono fazia suas queimadas ~ o
seu acero, o fogo não chegava a adentrar a m!lta,
ou mesmo quando adentrasse, encontrava a ~ata
ou a camada orgânica do solo úmida, não era material combustível e, por conseqüência, por mais J~ue
chegasse a queimar alguma parte da floresta, li1ão
eram causados danos que pudessem prejudicar o
meio ambiente, o que não aconteceu, dado o fe'nômeno da seca de sete meses. A situação começdu a

Terça-feira 17 15787

se agravar no final de dezembro e janeiro, conforme
pode se ver no índice pluviométrico de janeiro de 98
Com essa seca de sete meses, essa camada
de húmus, essas folhas, essa camada adensada
abaixo da floresta passou a ficar seca ao ponto de
se transformar em material combustível. Qualquer
cidadão que ali passasse, acendesse um cigarro, jogasse um palito de fósforo ou por conseqüência de
uma pequena queimada de uma roça em que, porventura, uma faísca ultrapassasse a área de acero,
poderiam ser causados danos ao meio ambiente e
com as conseqüências que V. ExBs agora conhecem. Não foi possível apagar o incêndio sem a ajuda
da chuva e do brilhante traball1o-dQ Exército brasileiro, dos exércitos dos países vizinhos que nos socorreram na hora mais importante.
Quero dizer à Comissão que, ao acompanhar
essas questões, por intermédio de minha assessoria, sempre cobrei da Secretaria da Agricultura as
ações que por ela vinham sendo desenvolvidas. Esses dados, com maiores detalhes, deverão ser passados à Comissão pela Secretaria de AgricuHura.
Entretanto, entrego à Comissão um relatório que me
foi encaminhado pela Secretaria de Agricultura.
Estamos fazendo um trabalho em relação aos
bancos. Pediria a Comissão Especial que levantasse, perante a rede bancária - BASA e Banco do Brasil - os dados totais do endividamento dos produtores rurais.
Como os produtores rurais são os grandes prejudicados, nós nos preocupamos em levantar na
rede bancária o montante do endividamento deles.
Dada a dificuldade de obter esses dados em virtude
da morosidade da rede bancária, pedimos a esta
Comissão que levante esses dados, de forma mais
efetiva, perante o Banco do Brasil e o Basa, que são
os dois bancos da rede oficial que detêm os recursos para investimento no setor da agricuHura.
Conseguimos alguns dados da agência de Caracaraí, que nos atendeu por orrcio, os quais passo
à Comissão. O montante do endividamento dos produtores da região de Caracaraí - região sul - chega
a R$12 milhões, com um inadimplemento de 25%,
sendo que R$10 milhões ainda não venceram. Gostaria de pedir a colaboração da Comissão para, publicamente, termos acesso ao montante do endividamento no BASA. Até o momento, não conseguimos
obtê-Io.
Com referência aos danos - estão no relatório
- nós reputamos bastante séria a questão das queimadas, porque os produtores rurais foram os grandes prejudicados. Por intermédio do Basa e do Ban-
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CO d0 Brasil, esperamos ter acesso à rede bancária,
acompanhamento foram sempre divulgados pelos
que até o momerito não acenou com nenhum recurjornais; as altemativas que o Governo nos deu, nos
so, ou não facilitou a vida dos nO'ssos produtO'res.
informou com referência a açudes, barragens, caTalvez a grande alternativa sejam as vias O'ficiais e
cimbas, alternativas que pudessem deixar fluir o lios recursosdo GO'verno Federal.
quido preciO'so, que é a água, com o objetivo de eviUm dO's grandes problemas do produtor rural é
tar a mortalidade dO' rebanhO'. (Palmas)
a dificuldade de obter créditO'. Ele não vem recebenA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Ex~
dO' c'réditd-dO's órgãos do Governo Federal, pode-se
falou das providências de construção de açudes,
barragens e cacimbas. V. E~ poderia citar as IO'caliassim dizer. (Palmas) Recebi uma informação pela
manhã, que me deixou estarrecido: minha assessodades, mesmO' que nãO' tenha os números?
QUÇlndO', saímO's para uma comissãO' nãO' ficaria técnica me fO'meceu, dados, mostrandO' que nO'
mos apenas nos questiO'namentos; existem as diliano passadO' O' Ibama cobrava uma taxa de R$4,OO
gências. E queremos avisar aqui que quinta e sextapara averbação da reserva legal. TodO' detentor de
feira vamos visitar, In loco, todO' o trabalho que foi
uma propriedade é obrigadO' a registrar em cartório e
feito, até porque acho que todo cidadão brasileiro
no Ibama uma área de 50% para proteçãO' dO' meio
ambiente, para reserva legal. Este ano, uma portaria
que procura conhecer mais ou menos comO' é a,lei,
do Ministério elevO'u essa taxa para R$70,OO. Muitos
os recursos IiberadO's em casO' de emergência ou caprO'dutores rurais, sem recursos sequer para se ali-Iamidade pública, isentam as autoridades de fazementar O'U para plantar, não pagavam os R$4,OO, (lU
rem licitação. E para esses recursos não há necessipO'rque tinham dificuldades, ou porque não estavam
dade da licitaçãO', mas da fiscalizaçãO'. O CO'ngressO'
devidamente infO'rmadO's. O Ibama além de obrigáNaciO'nal não tem O' poder de punir e sim de fiscalizar; nosso trabalho, como parlamentares, é a elabolos a fazer a reserva legal, elevO'u a taxa para
R$70,OO, ou seja, impediu que o produtor regulariração de leis e a aprovaçãO', como V. Exª sabe, e fis~
zasse sua vida. O pior é que ele tem prazO' para facalizaçãO' dO's recursos destinadO's. E, principalmenze.r issO'. 'Estamos preocupados.
te, a maiO'r obrigação que vamO's ter perante O' SenaPediria o apoio dO's Srs. SenadO'res, no sentidO'
do Federal no nO'ssO' retornO' é levar a real aplicação
de interceder perante O' Ibama,para que essa situadesses recursO's, sabendo também cO'mO' irão ser
ção seja revista.
aplicados 4 milhões e meiO' que vão ser liberados
Sugeriria que o valor fO'sse cobradO' de acordO'
dentro de muito poucos dias.
cO'm a realidade de cada região. Então, para a ReEntão queria que V. E~, para facilitar o nO'sso
gião NO'rte, uma regiãO' pobre, em desenvolvimento,
trabalho, nO's falasse em que localidades foram
-que permaneçam os quatro reais,.O'u'que,haja 100%
cO'nstrufdO's os 'açudes, -as barragens e as cacimbas.
de aumentO', que vá a R$8, mas nãO' que seja R$70.
O SR. ALMIR SÁ - SenadO'ra Marluce Pinto,
Eu concluiria aqui essa minha primeira exposição, rne
visitei praticamente tO'dO's O'S MunicfpiO'S, com exceÇãO' de Pacaraíma. EntretantO', nO's demais Municfcolocando à disposição dos Senadores. E talvez facilite mais responder a algumas de sua indagações.
pios pO'r O'nde passei verifiquei as ações dO' Governo
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero
vO'ltadas à seca e ações de cunhO' social, ações com
que O' Govemo, através da Setrab, através da Secreagradecer aO' DeputadO' Almir Sá. Passo a palavra à
Senadora Marluce Pintá, relatora da ComissãO'.
taria da Agricultura procurou amenizar o sO'frimento,
A SRA. RELATORA (Marluce PintO') - Deputaas dificuldades dos produtores rurais.
dO' Almir Sá, agradecemos a sua exposiçãO'. Deputa(Palmas.)
do, quandO' se iniciaram as queimadas propriamente
Visitei CarO'ebe, Baliza, SãO' LtJfs, RO'rainópO'lis,
ditas, quais foram as providências que V. E~acomCaracaraf, Mucajaí, as regiões do Amajari, dO' Cantá
panhou aqui no Estado de Roraima IO'gO no início da
e dO' BO'nfim. AgO'ra, é bom que se diga, Senadora,
seca?
que, por IO'calidade, dado o vO'lume que foi executao Sr. ALMIR SÁ - As ações foram determinadO', nãO' me foi possível ter-uma noçãO' de quantidades por municipio;,apenas aferimO's que o GO'verno
das pelo GO'vernO' do Estado, acompanhando todas
as áreas, todas as regiões, tomando-se as iniciativas
realmente execUtava aquelas ações, até porque,
quando O'S prO'dutores nos procuravam contandO' as
adequadas com referência a minimizar de imediato a
suas dificuldades, recO'rríamos à Secretaria para que
seca, cujas alternativas e maiores detalhes o secreestes não ficassem desprotegidO's e para que tivestário de Agricultura poderá fO'rnecer a esta Comissem seus rebanhos protegidO's. Então, quando o
são. PO'demos apenas infO'rmar que as nO'tícias EI'O'
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produtor reclamava ou entrava em contato cono.sco,

mandávamos que recorresse à Secretaria, ondtl ele
normalmente era atendido.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Presidente, com todo o respeito, até na minha pergunta
isentei do quantitativo, mas queria saber de V.IExiI,
porque aqui só temos -quinze Municípios, embora várias vilas - e V. ExiI, Senador, e eu conheéem6s todas as vilas e o povo -, se V. S· tem conhecim. jl,ento
de construção de barragens açudes?
O SR. ALMIR SÁ - Falamos em. barragens e
açudes porque, às vezes, em um pequ~no cór~ego,
há necessidade de contenção de água. E uma qluestão de terminologia. Muitas vezes, compensa rl;presar um pequeno filete de água do que cavar. Eintão
a maioria das ações, parece-me, foram caci~bas,
cacimbões ou altemativas nos lugares mais baixos,
para que se pudesse cavar e fluir água - e liSSO,
pode ter certeza, SrBs e Srs. Senadores, salvol~ mi-Ihares de cabeças de gado. Esta foi a altemativli encontrada.
(Palmas.)
Aqui falo não como aliado do Govemo, c;omo
Deputado desta Casa ou como Deputado do I'i>PB;
falo, sobretudo, como alguém vinculado ao ca";lpo e
que sente a dor dos produtores e como que;;'\' até
pouco tempo, era Presidente da Federação da IAgricultura. Por lá passaram centenas e centena!s de
produtores e posso lhes garantir que alguns l~eles
perderem muitas cabeças de gado porque, ne1ssas
circunstâncias, era impossível se atender de imlediato a quinze municípios de uma vez. Todavia, ahompanhamos ações, digamos assim, dinâmicas enh vários municípios, ao mesmo tempo, onde se fizl~ram
essas operações. Algumas críticas surgiram el nós
as acompanhamos. Alguma situação em que Aca~
cimba não resolveu foi refeita. E acompanhtlmos
também muito pouco essa questão, para ser slincera, porque a coisa era tão dinâmica e urgentel que
era praticamente impossível um parlamentar c!Jidar
da Presidência desta Casa, da Presidência da Fiederação da Agricultura, de outros afazeres e aten(jer o
público aqui na Assembléia. Muito pouco tempd; então, sobrou pa~ que pudéssemos contenterrlente
estar no campo. lamos ao campo sábado e dOIT~lingo
com certa dificuldade.·
i
.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Presidente, V. ExiI falou exatame;rlte o que provide ciamos lá em Brasflia, quandó mencionou há pbuco
que quinze municípios não podiam ser feitos dei uma
. só vez. Por isso, tivemos a cautela, juntamente com
alguns prefeitos municipais da zona rural, de levar

e
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às autoridades competentes em Brasília e solicitar
que parte dos recursos viessem diretamente para as
prefeituras, a fim de que pudesse haver aquele trabalho simultâneo e de fácil operacionalização, com
melhor acesso ao produtor, já que o prefeito fica
muito próximo da sua comunidade. Fomos mal entendidos; houve até comentários no sentido. de que
estávamos trabalhando contrariamente. Porém,
hoje, quero registrar aqui nesta Comissão que os
quatorze municípios da zona rural, os municípios do
interior, receberam os recursos diretamente nas contas de suas prefeituras, R$150 mil: Pacaraima, Banfim, Normandia, Cantá, Alto Alegre, Mucajaí - depois me lembrarei do último.
Agora, R$80 mil: Iracema, Caracaraí, Rorainópolis(?), São Luís, Caroebe e Baliza.
Partindo aqui de Mucajaí, todos os prefeitos receberam, individualmente, R$80 mil. As demais prefeituras, R$150 mil, os quais já saíram destinados a
fazer as cacimbas e uma barragem.
Hoje, ouviremos os prefeitos, para sabermos
onde foram feitas. Como já disse, temos que sair
com todos os dados daqui, o mais rápido possrvel, a
fim de que esses R$4,5 milhões possam ser liberados.
Sr. Presidente, sei que V. ExiI conhece muito
bem o Estado,· anda pelo interior. AgOra, talvez,
como V. EXB já disse, a Deputada Estadual Aurelina,
que, à época, no início dos problemas, era Secretá-.
ria de Educação - V. ExB já frisou que S. ExiI está
mais atualizada corri os problemas - eu paro por
aqui com as'minhas perguntas. Também há muitas
perguntas que tenho que deixar para fazer aos outros e retomo a palavra ao Presidente da Comissão.
Agradeço aS respostas e vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Muito obrigada.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputado Almir Sá, eu gostaria também de fazer algumas
perguntas, aproveitando inclusive a oportunidade de
que V. ExB não só à época do problema era Presidente da Assembléia, mas também Presidente da
Federação da Agricultura, o que é um fato extremamente relevante para colocarmos informações.
Eu gostaria inicialmente de perguntar a V. ExB
e V. Exª fez uma explanação que condiz com o
que efetivamente aconteceu - a respeito da questão
da seca do EI Nino e a mudança de conjuntura da
mata, da úmidade, tudo isso que levou à questão do
incêndio. Perguntaria tanto ao Presidente da Assembléia quanto ao Presidente da Federação da Agricultura se essas duas instituições receberam do Gover-

-

-
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no Federal ou do Governo do Estado alguma previsão, com antecedência, de que haveria seca, de que
haveria o EI Nino, de que o Estado passaria por algum tipo de problema relacionado às condições climáticas que viriam a acontecer no Estado a partir de
dezembro.
O SR. ALMIR SÁ - Não recebemos, em nível
Federal, nenhuma informação a esse respeito. TivElmos algumas informações já no mês de dezembro,
por meio do Governo do Estado, que sentia as dificuldades que estavam começando a surgir. Já estávamos, nesse período de dezembro, levando a preocupação da Federação da Agricultura, da Assembléia Legislativa e dos seus Deputados, os reclamos
que já começavam a ser sentidos no mês de dezembro, mais para o final de dezembro, as dificuldades
dos produtores rurais.
Agora, é conveniente que se diga que ninguém
esperava que a seca se acentuasse em janeiro, levereiro e março com tamanha relevância. Estamos
acostumados a ver, em algumas regiões, principalmente no sul do Estado, chuvas no mês de levereiro, chuvas, às vezes, até no mês de janeiro, com diliculdades até de queimada das roças em algumas
regiões do Estado. E mesmo na região de Lavrado,
algumas chuvas esparsas. Esperávamos que isso
acontecesse, mas, Infelizmente, não aconteceu. A
coisa começou a ficar no nrvel que chegou até o
mês de março. Já, naquela ocasião, os meios de comunicação já falavam no fenômeno EI Nino e o pmcesso já se iniciava a partir do início de janeiro. O
próprio Governo do Estado intercedia junto ao Govemo Federal, solicitando socorro para uma evelntual ocorrência do problema e suas conseqüências.
Nós acompanhamos isso, Presidente, em minhas
entrevistas com ele. Levei ao Govemo do Estado minhas preocupações a respeito. S. EXª la lava ao Presidente da Assembléia sobre as ações que o GovEirno estava desenvolvendo junto ao Govemo Federal
no sentido de conseguir socorro, conseguir ajuda.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Ainda
como Presidente dà·Assembléia e também Presidente da Federação da Agricultura, V. EXª tem conhecimento de alguma campanha preventiva que'tenha sido feita com relação à questão das queimadas, com relação ao combate às secas antes dos incêndios?
Antes, quero registrar que a Comissão tem conhecimento da campanha desenvolvida pela Deputada Estadual Rosa Rodrigues, alertando para a
questão das camadas. Este é um registro positivo
que queremos fazer neste momento.
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Além da campanha da Deputada Rosa Rodrigues, V. EXª tem conhecimento de que o Govemo
do Estado ou o Governo Federal, depois da informação de que haveria seca em decorrência do fenômeno EI Nino, desencadeou alguma ação preventiva
com o objetivo de realizar algum trabalho de prevenção, a formação de alguma brigada contra incêndios, enfim, alguma ação preventiva concreta para
combater as queimadas? Gostaria de ter essa informação.
O SR. ALMIR SÁ - Sr. Presidente, normalmente, quando visito o interior do Estado, muitas vezes visito o escritório de agricultura local, o escritório
do Incra local. Esses técnicos, todos os anos, costumam orientar os produtores em suas visitas. Isso
pode não acontecer em escala macro, mas nas visitas esses técnicos orientam os colonos e demonstram sua preocupação com as queimadas. É bom
que se diga também que todos os anos ocorrem as
queimadas habituais, queimadas estas que nunca
extrapolaram a normalidade. Elas se limitavam apenas às roças e aos lavrados. Normalmente, o indrgena tem o costume de queimar o pasto para renoválo, quando se iniciam as chuvas. Essas queimadas
ocorreram no lavrado também. Volto a insistir, como
a seca foi muito intensa, ela se tomou incontrolável.
Assim, milhares de lavrados foram queimados em
decorrência do período de seca.
Com relação à questão da orientação, boa parte dos produtores rurais tem orientação. No mês de
janeiro, por exemplo, a Federação da Agricultura tomou algumas iniciativas no sentido de orientar alguns produtores, apesar da sua pequenez. Inclusive,
em encontro com todos os sindicatos de produtores
rurais do Estado, nós realizamos palestras sobre
queimadas e fomecemos orientações sobre o assunto. Confesso que não percebemos que o fato poderia tomar conseqüências desastrosas, como ocorreu depois. A situação deste ano foi singular e serviu
de grande exemplo,' serviu de escola para que nós,
daqui para lrente, possamos tomar iniciativas maiores, buscar altemativas preventivas mais elicazes
sobre o problema.
'
(Palmas).
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Só para
deixar claro, além da campanha da Deputada Rosa
Rodrigues, o senhor não tem conhecimento de nenhuma campanha forte - do Govemo Federal ou do Govemo Estadual - , sistematizada, organizada sobre a
questão da prevenção das queimadas e do EI Nino?
O SR. ALMIR SÁ - Não; de parte do Govemo
Federal muito menos. De parte do Govemo Estadual
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pelo menos houve orientação através dos escritórios
de agricultura. Não tenho dados para fornecer a)esta
Comissão sobre a ressonância e a dimensão desse
trabalho. Houve orientação através dos técnicJjS da
Secretaria de Agricultura, a partir do momenti em
que se iniciou um período acentuado de seca. fonvém dizer que esse período de seca se inicioll em
setembro Em dezembro ele já despertava pre upações.
O.SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria também de perguntar também se, pela As ,embléia Legislativa ou pela Federação da Agricu ~ura,
V. Ex!! tomou conheCimento de algum levanta ento
sobre a mortandade do gado. Quantas cabeç s o
Estado de Roraima perdeu com a seca? Há alguma
informação oficial a re~peito disso?
O SR. ALMIR SA - Os dados que detenh I são
de jornais, Senador Romero Jucá, ilustre Presidlente
desta Comissão. Eu gostaria de eximir-me quallto a
esses dados técnicos, porque não os tenho e Iseria
leviano da minha parte informar dados que não, são
da minha responsabilidade. Entretanto, posso informar a esta Comissão que visitei propriedades pnde
morreu um acentuado número de animais. Essa é
uma r~alidade que decorreu do período de Jistiagemo E bom que se diga que isso não ocorreUl não
só pela seca, mas também pela falta de aliment?s.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Voltando novamente ao assunto mencionado pela Se~adora Marluce Pinto, eu gostaria de perguntar a V. Ex!!assinalo que temos recebido informações contr~ditórias a respeito - se, como presidente da Assem~léia
ou como Presidente da Federação da Agricultura,
pode indicar, para que a Comissão visite, algum
açude que tenha sido construído pelo Governo do
Estado e que seja padrão desse atendimento. "(30staríamos de ter essa indicação, porque gostaríá~os
de visitar para fazer o registro fotográfico, exata,lnerite para dirimir algumas dúvidas que estão sendo levantadas.
V. Ex!! pode indicar algum açude, obra, ou propriedade em que possamos verificar o modelo de
açude que [oi feito pelo Governo do Estado oulpelo
o Governo IFederal, para que possamos ter o pa,drão
désse níve.1I de atendimento?
,
O SR. ALMIR SA - Vamos pedir à Assessoria
que nos fo~neça essas informações para que p6lssamos passá-Ias à Comissão tão logo as tenhafos.
Foram tantas as propriedades atendidas e as informações qJe ilustre Presidente pede variam dei propriedade ~ara propriedade. Assim, de memória, eu
não teria ci;lndições de fazer a indicação. Dessé for-

J
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ma, eu poderia mencionar uma propriedade onde
houve uma determinada solução diferente da que foi
aplicada em outra.
Nós precisaríamos verificar, se o ilustre Senador, pelo que estou entendendo, quer ter a informação de pequenas barragens ou de contenção de
água, ou a cacimba propriamente dita.
Tenho a impressão de que poderemos fornecer
a indicação de algumas propriedades para serem visitadas. Eu pediria, inclusive, a colaboração, nesta
questão, da Secretaria da Agricultura e da Assessoria da Federação da Agricultura, para que eu possa
atender aos ilustres Senadores.
Continuo à disposição para qualquer esclarecimento que se faça Ilecessário, dada a importância
de V. Ex!!s aqui e, sQbretudo, pelas palavras da Senadora Marluce Pinto, que assinalou a importância
desta Comissão e a forma como ela poderá ajudar
ao Estado. na captação e agilização de recursos que
possam afluir. Nossos produtores ainda necessitam
desses recursos para fortalecer· as suas bases e recuperar as suas propriedades.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de agradecer ao Deputado Almir Sá. Se algum
dos Srs. Deputados Estaduais quiser fazer algum
questionamento rápido a palavra está aberta, até
como homenagem à presença de V. Ex!!s.
Eu gostaria de passar a palavra ao Líder do
PMDB, Deputado Elder Grossi.
O SR. ELDER GROSSI - Excelentíssimo Sr.
Senador Presidente da Comissão Especial que avalia e investiga os fatos, as circunstâncias e as ca~sas do incêndio na Região Amazônica, notadamente
em Roraima, gostaríamos de saudá-lo, bem como
de assinalar a presença dos membros desta Comissão, da Presidente do meu Partido, Senadora Marluce Pinto, que efetivamente tem demonstrado um trabalho especial pelo nosso Estado, e dos Senadores
Sebastião Rocha e João França.
• gostaria de destacar aqui a
Primeiramente, éu
importância singular desta Comissão para o Estado
de Roraima, princioalmente em nossa Região Amazônica.
Nós, representantes deste Estado, que acompanhamos o sofrimento decorrente da nossa situação rural, entendemos que o principal objetivo desta
Comissão é buscar recursos e auxnio para o Estado
de Roraima.
Saudamos a presença dos senhores representantes do Congresso Nacional que, com certeza,
irão radiografar detalhaoomente essa situação caótica para o nosso País, principalmente para nós, de
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Roraima, que muitas vezes, Senador Romero Jucá,
somos esquecidos por parte da Administração Federal, sendo relegados ao descaso da Administração
Central, da Presidência da República e de Ministérios, os quais se esquecem que este Estado faz Pílrte da Federação. Então, V. Exªs, como Senadores
da Amazônia, vão levar informações sobre a situação real em que nos encontramos, sobre a fragilidade da Região Amazônica decorrente da queimada no
que tange aos incentivos e aos recursos que vêm para
cá. Particularmente esse fato vem acontecendo 'todo
ano, há quinze anos, desde que vivo em Roraima.
Cabe destacar que não sou depoente hoje serei amanhã -, mas, nesta oportunidade, se V. EXª
me permite, gostaria de registrar um fato caótico a
meu ver. Fiz uma viagem, no mês de outubro do ano
passado, de carro com minha famnia. Logo no infcio
da BR-174, passamos por dificuldade de visibilidade
decorrente da queimada ocorrida nos dois lados da
BR, no território amazonense. Tivemos até dificuldade, Senador Jucá, de respirar.
Cheguei a esboçar um oHcio, porque ia recorrer à austeridade do Govemador Amazonino Mendes, pois, na minha opinião, aquela situação era criminosa: o fogo dos dois lados da pista, e nós sofrendo de falta de ar, querendo chegar à reserva indfgena para respirar. A situação é grave.
Saúdo a presença desses quatro Senadores
que irão, com certeza, mostrar aos Ministros competentes a situação de Roraima.
No que tange ao que o Presidente Sá colocou
a respeito da disponibilidade de recursos para o colono, tem que haver um mecanismo especial, seja.
por parte do FNO ou através do Procera. Enfim, de..
vem-se mobilizar todos os recursos disponfveis, por..
que o pequeno colono tem até medo de entrar nes··
ses bancos, uma vez que não é bem recebido.
Senadora Marluce Pinto, Senador Sebastião
Rocha, Senador João França, vivemos numa região
que precisa de recursos e de apoio. Precisamos ser
enxergados pelo Govemo Federal. A importância
maior é o resgate daquilo que Roraima merece. A
União deve à Região Amazônica satisfação, recur..
sos e apoio; não deve achar que somos apenas um
apêndice. (Palmas.)
Quero extemar o meu carinho por esta Comissão, porque vejo nela pessoas valorosas como V.
Exª, como a Senadora Marluce Pinto, o Senador Se.·
bastião Rocha, que já vinha atuando no Senado Fe..
deral, e o Senador João França.
Depois me policiarei como depoente, mas ago··
ra acho necessário, politicamente, como Deputado
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Estadual, externar a minha preocupação com a situ ação do Estado de Roraima.
Muito obrigado, Senador Romero Jucá.(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Antes
de passar a palavra à Senadora Marluce Pinto, gostaria de fazer mais um questionamento ao Presidente da Assembléia para esclarecer alguns fatos.
Gostaria de perguntar ao Presidente se ele c0nhece alguma instituição, polftico ou alguém que
obstaculizou ou atrapalhou a atuação dos Governos
Federal e Estadual em termos das providências contra os incêndios e as queimadas em Roraima. Se S.
EXª tiver algum documento ou informação, por favor
encaminhe à Comissão, que irá acompanhar essa
questão.
O SR_ ALMIR SÁ - Ilustre Senador, o que posso lhe informar é que as ações do Governo Federal
foram tardias. Não houve ações imediatas. Tantas
foram as reivindicações do Govemo do Estado em
Brasília, e essas soluções não vieram a contento.
Então, eu me reduziria a esses termos porque as
conjunturas, as polêmicas e fofocas de jomal, ou
coisas dessa ordem, não me tocam e não me levam
a considerações maiores.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. EXO,
então, não conhece nenhum documento, nenhuma
ação concreta, de qualquer pessoa, que tenha atrapalhado a atuação, no Estado de Roraima, na questão do combate aos incêndios?
O SR. ALMIR SÁ - Não. Eu não acompanhei
essa questão. Ouvi falar que houve dificuldades,
através de V. EXO, através da Senadora Marluce. Essas informações foram comentadas no Estado, mas
volto a dizer que não li nenhum documento, embora
tenha tomado conhecimento do discurso da Senadora Marluce no Senado. Não li o discurso, não posso
fazer análise profunda dessa questão. Não entrarei
, em detalhes para não ser injusto. Ouvi os comentários, como relatei anteriormente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Para
que fique claro, porque existem alguns processos
tramitando na Justiça, solicito uma informação clara.
V. EXO conhece, tem prova, tem alguma informação
que possa ser encaminhada a esta Comissão de que
qualquer Parlamentar ou qualquer pessoa desse Estado tenha atuado contra o Estado de Roraima e agido
contra a remessa de recursos ou qualquer ação que
venha atender o Estado de Roraima? V. EXª tem alguma informação concreta ou algum documento, alguma
coisa efetiva que possa encaminhar a esta Comissão?
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. O SR. ALMIR SA - Concretamente não IlIenho
docurTientos que lhe possa fornecer. Se por !:lcaso
algum documento ou dado chegar às minhas ~mãos
no período em que esta Comissão estiver nes\e Estado, com prazer farei encaminhar a V. Exª, ilustre
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Muito
obrigado. Perguntaria à Senadora Marluce Pirlto se
ainda quer fazer algum questionamento, tendlo em
vista o fato que foi levantado. Depois, passarel~lnos a
ouvir o Secretário Pedro Estêvão.

I

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - . omo
fui citada pelo Presidente sobre o discurso, quero
esclar~,r. Toda pessoa que ler a matéria e (mtender, vai verificar que o meu discurso foi de ajuda. Fiz
o discurso conclamando não só os Senadorles de
Roraima - está registrado nos Anais -, mas a Itodos.
Eu disse, no plenário do Senado, que éramos ISenadores da República, que o Brasil pertencia a to;dos e
que Roraima era Brasil. Eu pedia, na oportunidade,
que todos se unissem em prol dos acontecimlllentos
de Roraima.'
Dr. Elder, levando em conta as suas considerações, nós_mesmos questionamos muito o ca~o das
verbas para o Amazonas, não só os políticos ole Roraima, mas os políticos de um modo geral.l Para
isso, encaminhei um requerimento solicitand~) uma
Comissão Permanente do Senado, para ver Ise os
trinta Senadores encontrariam soluções para os problemas. Temos que ser justos. Seria muito bl>m se
todo Presidente da República tivesse olhado ~ãO só
por Roraima, mas pelo Amazonas, como
atual
Presidente está fazendo. Não vim aqui defendElr Fernando Henrique Cardoso, mas tenho que dize~iSSO.
O Senador Sebastião é da Oposição, mas sa e que
o problema energético do seu Estado está sen, o solucionado. Aqui, no Estado de Roraima, tod ·)S sabem que o maior problema é o energético e qye não
é possível um Estado desenvolver-se se eSSi3 problema não for solucionado.
Em dezembro de 1976, no apagar das 1U2:es do
Presidente José Sarney, a mensagem do presIdente
foi para o Senado: "Aprovamos 78 milhões erln empréstimos através da CAF para o asfaltamerllto da
BR-174". E quem é que não sabe do contrato assinado? O próprio Flamarion Portela está balanpando
a cabeça, porque ele era o Secretário. Quer não
sabe que o Presidente, mesmo sem recursos! assinou contrato com a Venezuela, e a Eletronorti9 está
construindo a linha de construção de Guri. Retursos
para cá estão vindo. Vou fazer perguntas à DtPutada Aurelina. Ela sabe que chegam notrcias no~ nos-
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sos gabinetes até de liberações do Ministério da
Agricultura para a compra de sementes. Tenho documentos mediante os quais se pode ver até o dia
da liberação. Quem dera tivesse havido Presidentes
da República anteriores ao atual que olhassem pela
Amazônia! Os representantes do Exército são representantes do Govemo Federal. Quem não sabe da
luta do Exército, até mesmo no asfaltamento da BR174? Foi quem pegou a parte mais difícil de ser concluída. Quem é que não sabe que vem FPM para cá,
todos os meses, que varia de 20 a 25 milhões de
reais?
.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero
agradecer ao Deputado Almir Sá. Digo a V. EXª que
estaremos aqui duraote toda esta semana. Qualquer
documento, qualquer informação complementar será
importante, bem-vinda. Agradeço a V. EXª pelas informações.
Tem a palavra o Secretário de Agricultura, Dr.
Pedro Estevão.
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Sr. Presidente,
quero agradecer a oportunidade que esta Comissão
me deu de estar prestando esclarecimentos. Saúdo
o Senador João França, que eu não havia anteriormente cumprimentado. Srs. membros da Comissão,
foi um prazer estar aqui. Muito obrigado. Bom dia.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Dr. Pedro Estevão, quero agradecer a presença de V. EXª,
Secretário de Agricultura do Estado de Roraima, e
colocar os microfones à sua disposição, para que V.
EXª faça alguma explanação, fomeça algumas informações. Posteriormente, entraremos na fase das
perguntas.
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Exm2 • Sr. Presidente da Comissão Especial, Senador Romero Jucá
Filho, ExmB SrB Senadora da República, Marluce
Pinto, Sr. Sebastião Rocha, do Amapá, Sr. Senador
da República João França, Senhores Deputados,
público presente, iniciando, faço uma pequena retificação no depoimento do nosso ilu!i'tre Presidente da
Assembléia Legislativa, Deputado Almir Sá, quando
chamou o incêndio de queimada. Gostaria de regis-.
trar que, no início do ano, a Superintendência Estadual do Ibama suspendeu todas as autorizações de
desmatamento em função do fenômeno EI Nino, que
já vinha, ao longo do ano de 1997, demonstrando
que teríamos um ano atípico, de pouca previsibilidade. No final de janeiro, início de fevereiro, a Superintendência. Estadual do Ibama, na pessoa do Sr. Ademir Passarinho, suspendeu então as autorizações
de queimada r,:;ntrolada. Essa retificação seria de
que o evento foi., na verdade, um incêndio.
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Gostaria de dizer à Presidência que, após a exposição, vou entregar um documento que condensa
a maioria dos fatos que vou aqui relatar. Para começar, gostaria de falar da importância dessa Comissão e da importância da unidade dos políticos do Estado com a classe produtiva de Roraima. Primeiro,
pelas imensas dificuldades que nosso pequeno produtor rural vem sofrendo na pequena propriedadEi,
nos mais distantes locais. Ele, na verdade, é a grande vítima desse sinistro, da situação de pobreza e
de abandono na qual vivem nossos produtores rurais. Em poucas palavras, tentarei sintetizar as circunstâncias que deram origem a esse sinistro tão
conhecido no Brasil.
Muito embora nosso Estado não tenha acesso
às informações mais singulares e necessárias para
se fazer uma previsão segura da climatologia futura,
ao longo do ano de 97, acompanhamos o aumento
da intensidade do fenômeno EI Nino. Quem bem conhece Roraima sabe que o Estado é privilegiado
quanto à questão climática, pois temos, no sul do
Estado em direção ao norte, um clima tropical úmido, coberto por floresta; no centro da região, onde
fica situada a cidade de Boa Vista, há um clima tmpicai com vegetação de savana; no extremo nortE!,
temos um clima tropical, com chuvas de moção. Por
que falo isso? Porque as condições edafoclimáticas,
de solo, de vegetação e de clima são favoráveis a
eventos dessa natureza. As condições básicas para
que esse sinistro se implantasse foi a intensificação
do fenômeno EI Nino, que teve magnitude do nordeste para o oeste do Estado, principalmente onde
ficam os campos entremeados por vegetação de savana, propiciando os incêndios. A intensificação do
clima, ou seja, a baixa umidade relativa do ar, as
precipitações reduzidíssimas - segundo o Ministério
da Agricultura, tiveram o seu cume de janeiro a março. Dados da Estação Meteorológica de Boa Vista
revelam chuviscos de janeiro a março. Todos eSSEiS
fatores deram origem ou possibilitaram a ocorrência
de um incêndio de grandes proporções.
Ao longo desse episódio, tivemos a participação de vários orgariismos, inclusive OrganizaçõEis
Não-Governamentais, que nos au)(iliaram na coleta
de informações climatológicas. Mas há que se registrar o empenho e o conhecimento de causa de peritos do Ministério da Agricultura que vieram para cá e
praticamente deflagraram o plano de combate ao incêndio. Foram eles que, usando instrumentos simples de medição de velocidade ràjada do vento, de
umidade relativa do ar próximo . )S focos de fogo,
conseguiram montar um plano de ;ombate ao incên-
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dio. Por que mencionei isso? Porque o nosso País
desponta com boa tecnologia, ou seja, temos satélites como Landsat. Esse satélite teoricamente deveria nos fornecer informações precisas, mas em Roraima temos extrema dificuldade de obter dados meteorológicos. Temos informações do Instituto Nacional de Meteorologia, que faz previsão para toda a
Amazônia, mas não se refere especificamente ao
Estado de Roraima. Salvo engano ou salvo desconhecimento do conteúdo total, a Comissão do Senado criada para estudar o fenômeno EI Nino, até onde
eu pude ler, não inclui Roraima. Não consegui observar nenhuma linha citando Roraima. Então, Senadores, os fatos circunstanciais são esses.
Eu gostaria de ressaltar que, nesse episódio,
não houve culpados, mas todos sabemos quem são
as vítimas desses incêndios - não só do incêndio,
mas de uma política ultrapassada de assentamento,
de urna política creditícia ultrapassada, de um modelo discriminante, desumano de assentamento das
populações rurais. Em nome dos que vivem no campo, que sofrem o abandono por parte de autoridades, peço que as ações cheguem às mais humildes
das residências. O que vemos hoje não em Roraima, mas na Amazônia, é um modelo de política de
assentamento totalmente ultrapassado, onde se
vêem depósitos de agricultores e não pessoas humanas que necessitam de crédito, de apoio, de assistência técnica, de extensão rural, enfim, de tudo
aquilo que seria necessário para que os assentamentos fossem mais humanizados.
Faço ainda um breve alerta: mediante um relatório de impacto ambiental feito por técnicos da USP
e do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da .Amazônia Legal, ficou patente o desequilfbrio ecoIÓg"icO. Hoje podemos observar nas propriedades um ataque imenso de lagartas, quase fora
de controle. E como esse incêndio não foi clássico,
foi um incêndio de sub-bosque que deixou uma
quantidade de matéria orgânica, de material combustível tão grande, que se o fenômeno EI Nino se
intensificar em função das folhas que caíram, vamos
ter problemas muito mais sérios. Eu gostaria de pedir a unidade de todos, no sentido de observar essas
sérias questões, que poderão trazer muito mais prejuízos aos nossos produtores rurais.
.
Agradeço a oportunidade. Quero dizer que coloco à disposição tudo aquilo que for necessário
para que a Comissão tenha êxito e possa elaborar
um bom trabalho. Muito obrigado.
o SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço ao Dr. Pedro Estêvão pelas colocações e pelo
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alerta. A camada que continua a existir no solo Jreocupa. Isso tem sido discutido, inclusive, no Minisfério
do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da
Amazônia Legal, em Brasília. Eu gostaria de palssar
a palavra à Relatora da Comissão, Senadora M.~rluce Pinto, para as suas perguntas.
A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto) - Dr. Pedro Estevão, eu gostaria de saber qual foi a data em
. que V. Ex'! assumiu a Secretaria de AgriculturA do
Estado de Roraima.
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Dia 3 de abril.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Ant[S o
. senhor já trabalhava na Secretaria?
.,..
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Sim.
A SRA. RELATORA (Marluce PintO). - DEf.sde
quando?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Desde 1985.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - FOljmulei essas duas perguntas para saber se realmente o
senhor tinha conhecimento do que estava sendo ifeito
no Estado de Roraima com relação ao produtor rurrl.
De acordo com a exposição de V. SU, já se sabia
- e não é desconhecido para ninguém - a ocorrêhcia
do EI Nino. Quais as providências que a Secretarii~ de
Agricultura tomou para que se evitassem os prdlblemas da não prOdução. no Esta~o de Roraima?
O SR. PEDRO ESTEVAO - Senadora, com
todo o respeito, essa questão da previsibilidad€l climática, especialmente para nós, da Amazônia, " extremamente difícil. Para V. Ex'! ter uma idéia, o datélite brasileiro, Landsat V, que cobre a região am\ilZÔnica, tem extrema dificuldade no margeament~) da
nossa região. Então, Roraima é totalmente desPfovida, ou pouco coberta, pelo margeamento desse. satélite. Por essa razão, as previsões não nos dãd segurança. Em contato com o Instituto Nacional de
Metereologia, tomamos conhecimento de que osl dados de previsibilidade de climatologia giram em! torno de cento e oitenta horas. Muito embora esti.ltéssemos acompanhando o fenômeno EI Nino, o \fato
não estava no nosso registro meteorológico. Temos
dados de cinqüenta e três anos de acompanhanpento meteorológico. Esses dados, trabalhados estatisticamente, poderão oferecer alguma previsibilid~de.
l
Entretanto, os institutos que nos fomecem essa:, informações - tenho em mão e posso passar pa~a V.
Ex'!s - infelizmente falam do EI Nino como um hmô,
meno global, e não tínhamos registros de fenõmenos dessa natureza em Roraima.
Um outro fator também importante que nos
pode auxiliar no raciocínio é que não tínhamos experiência nesse evento, que é novo e imprevisíverJ En-
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tão, as ações mitigadoras foram sendo tomadas à
medida em que os fenômenos iam acontecendo, até
pela nossa condição de Estado pobre da Federação.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Insisto
na minha pergunta, relacionada ao trabalho direto, à
assistência direta ao produtor, já que todos sabiam
da modificação do sistema climático causada em
nosso País pelo EI Nino. Qual era o cargo de V. SO
antes de assumir a Secretaria?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Eu trabalhava no
Departamento Técnico.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Assistência técnica extema ou intema?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Departamento
Técnico, trabalhando mais na parte de fomento.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Então,
tecnicamente falando, que tipo de trabalho foi elaborado para que se conseguisse em Brasília, através
do Ministério da Agricultura, verbas específicas para
que pudesse atuar com relação aos acontecimentos
previstos. Houve algum projeto em especial que pudesse inibir um pouco as dificuldades atuais?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Na verdade, temos um elenco de projetos, mas a ação efetiva na
prevenção desses incêndios, em propriedades rurais, está intrínseca ao trabalho dos extensionistas.
A parceria com o Ministério do Meio Ambiente nas
técnicas de prevenção de queimadas faz parte do
cotidiano do técnico em extensão rural.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Agradeço a V. Ex'! pelas respostas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - As minhas intervenções serão em três níveis basicamente. Já
tive oportunidade de conhecer praticamente os nomes, as atividades e os órgãos que representam
cada um dos que vieram colaborar com a Comissão.
Durante a nossa presença no Estado de Raraima, as principais preocupações que vou tentar levantar serão o impacto ambiental - o representante
do Ibama poderá falar melhor sobre a questão -, a
sua repercussão intemacional, as preocupações
com a tão malfadac;la possibilidade de uma intemacionalização da Amazônia - fato este que, de vez
em quando, pontua a imprensa nacional-, os·prejuízos que o Estado de Roraima vem sofrendo em função do incêndio e, logicamente, as providências nessas três áreas, para que não tenhamos dificuldades
futuras ainda maiores.
Sr. Secretário de Agricultura, Dr. Pedro, pergunto se há um levantamento mais detalhado sobre
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O percentual de área produtiva atingida no Estado de

Roraima e quanto iSSo representa em termos de pre>juízo, por exemplo, quanto à safra, inclusive quanto
aos produtos que certamente foram prejudicados.
Se possível, gostaria de saber também o percentual
de propriedades atingidas pelo incêndio e em que
nível esse número pode inviabilizar economicamente
um conjunto de produtores rurais dos setores agrícola e pecuarista.
Desculpem-me, mas não tenho informações
precisas também sobre o componente mais importante desse setor produtivo primário. Não saberia dizer se é a pecuária oLi a agricultura.
Faremos, depois, ao Secretário de Planejamento perguntas sobre o impacto econômico desse>s
prejuízos na safra.
A pergunta que fiz, Sr. Secretário, refere-se basicamente ao percentual da ár'ea produtiva atingidla
em relação à área improdutiva, os produtos inviabillizados e o impacto sobre safra e o rebanho neste
ano de 1998.

a

O SR. PEDRO ESTEVÃO - Senador Sebai3tião Rocha, ao longo desse sinistro, muitas entidades, governamentais e não-governamentais, estivl~
ram presentes. Cada uma delas, dentro das suas limitações técnicas, apresentou relatórios do evento.
Tenho em mãos o relatório do PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. T13mos outros relatórios de impacto ambiental: o da
USP e do Ministério do Meio Ambiente, que também
levantam outras questões. Entretanto, vou me ater a
um relatório - desculpem-me pela expressão - "feijão com arroz·, que fizemos aqui com técnicos nossos. É um relatório cujo nome é o seguinte: Danos
causados não pelas queimadas, mas pelos incêndios nos Municípios no Estado de Roraima. Vou debruçar-me sobre esse relatório e tentar expor .0 que
o nobre Senador questionou.
Nossa agricultura é basicamente formada por
pequenos agricultores distribufdos ao longo dos assentamentos oficiais do INCRA, dos assentamentos
do Estado (feitos pelo Instituto de Terras) e alguns
assentamentos voluntários. Mas o grosso da nossa
produção sai da pequena propriedade. O pequeno
agricultor trabalha a sua roça de subsistência segundo o modelo que a Amazônia tanto conhece, e PEilo
qual tanto sofre, porque não tem outra altemativa.

o processo - broca, derruba e queima - não é
tecnológico, ao contrá~o, é um processo de empobrecimento, pois trata"se de uma técnica de manejo
em que, com a força dos braços, mantém-se o limite
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da produção. Esse é o modelo implantado na Amazônia e também em Roraima,
Desse percentuai, segundo informações levantadas por técnicos da Extensão Rural, em tomo de
80% a 90% da semente armazenada em campo, ou
seja, aquela semente que é guardada no paiol ou
que é armazenada a pleno sol, foi literalmente perdida. V. Exi é da região e, portanto, sabe que uma das
práticas mais habituais de armazenamento de semente é em paiol ou em campo. Então, o maior prejuízo, além das perdas das lavouras de mandioca,
de pequenas fruticulturas, das pequenas criações,
ocorre na perda da semente, na perda do material
vegetativo. Nessa perda, pode-se incluir a maniva,
da mandioca, que não temos, o material vegetativo
da cana-da-açúcar, qlle foi queimado. Esse prejuízo,
com certeza, ultrapassa a ordem de 80%.
Outro dado que fazemos questão de registrar,
em função do levantamento feito, foi o número de
cabeças de bovinos perdidas no fenômeno incêndio:
registramos 5.226. Esses são dados oficiais da Extensão Rural.
Dentro desse contexto, o grande problema vi. venciado hoje no campo é o intenso desequiHbrio
ecológico, em que uma infestação imensa de lagartas está consumindo os pastos, as sementes plantadas, e, por causa disso, por duas ou três vezes, tivemos de repor o estoque de sementes da pequena
propriedade.
No momento, o que restou desse sinistro, cujas
conseqüências estamos sofrendo e que merece uma
análise e uma tomada de posição por parte do Góvemo Federal, emergente ou urgente é a questão
desse desequilíbrio ecológico.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - E o percentual
de hectares queimados de área produtiva, o senhor
tem essa informação, Dr. Pedro?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Em termos de
pastagem nativa, são 163.650 hectares. Em termos
de área de pastagem j::ultivada,. 83.811 heptares.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu perguntaria se há registro de queima de mata, se está
também quantificado,o número de hectares.
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Não. esse dado
não consta do relatório. Consta área de capoeira,
16.051 hectares.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Só para
elucidar bem essa questão: somando a área toda, o
senhor tem o total de área e tem alguma idéia do percentual que foi efetivamente queimado no Estado?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Eu até queria
também complementar, Dr. Pedro, se até o final dos

Novembro de 1998

DIÁRIOJOO SENADO FEDERAL

nossos trabalhos, amanhã à tarde, o senhor terilt talvez opo·rtunidade de nos apresentar esse dad6; ou
outro depoente - não sei se outra pessoa, um/dos
que vão prestar depoimento, poderia contribuir com
esse dado -, porque é importante termos per!~entuais, porque os termos absolutos, para quem não
conhece o quantitativo, fica difícil saber qual é OI impacto de fato que houve no setor produtivo, em' termos de hectares, ou em termos de percentuJI de
hectares.
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Esses dados que
apresento são coletados por técnicos da exten~~ão.
São dados pontuais de propriedade. Mas, hoje rela
manhã, está sendo apresentado ao Ministro Gus;lavo
Krause um relatório minucioso dos impactos i, da
área realmente queimada. Por que digo minuciJ,so?
Porque aqui ficou um avião da NASA, com rI:ldar
aerotransportado, que fez o imageamento das 9\ueimadas, e um avião da Força Aérea Brasileira, Ilambém com radar aerotransportado, que são os únicos
instrumentos que podem dizer: "tantos por cente') do
Estado foram queimados.·
Até hoje, todos os relatórios, tanto do I~!~PA
como do PNUD, que falam em percentuais de iÍrea
queimada, são relatórios baseados em spots. Sj')()ts
são sobrevôos aéreos em que se pegam pontoi~ da
floresta com focos de incêndio e faz-se uma estll'l.mativa da área queimada.
Então, todos os dados apresentados, com élXceção destes aqui, que são dados de campo, são lestimativos. E cremos que esse dado que está SElndo
.apresentado ao Sr. Ministro Gustavo Krause, hojel em
Brasnia, seja realmente um dado concreto, porque' são
dados tecnológicos com imageamento de radar Ique
vão dar com precisão a área. Os outros dados, Ci:lmO
já falei, são dados estimativos, e que, pela função, pelo
mecanismo de coleta, merecem ressalvas.
Eu poderei passar a suas mãos - estou aguar'dando nesta manhã ainda - um fax desse relatÓrio,
citando os danos e a área efetivamente queimadr:l.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Bjom,
Dr. Pedro Estêvão, gostaria de fazer também ajlgumas perguntas. Começaria pela seguinte: havi~l no
Governo do Estado, anteriormente, uma Secrei'aria
,de Meio Ambiente, que foi fechada. O planejaml~nto
e a ação de proteção e preservação do meio lambiente ficou na Secretaria de Agricultura ou foi para
·alguma outra Secretaria do Estado? V. Sª. tem ~,ssa
_
. informação?
O SR. PEDRO ESTEVAO - Essa questão do
meio ambiente ficou agregada à Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - perguntaria também, como perguntei ao Deputado Almir
Sá, se V. Sª. tem conhecimento de alguma ação
concreta e sistematizada sobre a prevenção de incêndios e o combate à seca que seria desencadeada no Estado, por conta do fenômeno EI NUlO. A Secretaria de Agricultura - já que o senhor era Diretor
de um departamento técnico - efetuou alguma ação
estruturada, alguma ação concreta, ou se tratou
apenas de uma ação pontual por conta da assistência dos técnicos da Secretaria de Agricultura? Houve
alguma _campanha, _alguma ação pr.?gramada de
prevençao em relaçao a essa questao da seca e
também do incêndio?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Vou abrir um parêntese para dizer que, com a extinção do sistema
Sibrater, de assistência técnica em todo o Brasil, o
modelo de assistência técnica e extensão rural - vinha dando certo - foi massacrado, extinto por força
de lei.
Dentro desse modelo anterior, as práticas de
campanhas educativa em torno das técnicas de
queima controlada, técnicas de confecção de aceiro,
melhor horário para se proceder à queimada eram
uma rotina, e essa rotina permaneceu. Essa técnica,
embora esquecida no âmbito do Govemo Federal,
vem sendo utilizada sempre. No entanto, eu não seria leviano a ponto de dizer que houve uma campanha. Não houve. Houve uma ação....
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Individual, eventual.
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Houve uma ação
que já está dentro do contexto de assistência técnica
e da extensão rural. Eles fazem isso como rotina de
serviço. Hoje se discute em Brasnia a retomada do
modelo da assistência técnica e da extensão rural.
Trata-se de um novo modelo que privilegia a ação
na pequena propriedade. No Congresso, tramita a
revitalização desse modelo de extensão rural, e tanto nós, técnicos, como o produtor rural, padecemos
pela falta da ação federal no campo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Tratando da questão do modelo e da assistência técnica,
V. EX« falou que hoje o modelo é perverso, penaliza
o agricultor, e não gera os dividendos que deveriam.
Em andanças pelo Estado, temos ouvido dos produtores reclamações no tocante à questão desse modelo e da assistência técnica. Inclusive, há informação de que o BASA deixou de aplicar no Estado
mais de R$25 milhões por conta da ausência de um
programa de assistência técnica estruturado que
avalize os financiamentos que poderiam mudar o
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perfil. da· produção. PorquE!, se tivéssemos mecanização, um modelo tecnológico de melhor atuação,
com ce~eza grande parte dessas queimadas não teriam ocorrido.
Se é dessa forma, por que a Secretaria ele
Agricultura do Estado continua implantando esse
modelo? E mais: é verdade que a assistência técnica rural está desestruturada e, portanto, não está
dando condição para que os produtores tenhàm assistência para ir ao Basa ou aos bancos oficiais e ~e
ferendar os financiamentqs que estão disponfveis?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - De uma forma
bem sistemática, o Estado de Roraima está sendo
pioneirQ ,na retomada do novo modelo. Enquanto o
fórum nacional dos Secretários da Agricultura, reunido em Brasília, propôs a reimplantação do mode,lo
Sibrater de assistência técnica e extensão rural,Roraima já vem concatenadamente implantando, revitalizando escritórios de uma forma que os escritórios
possam ser, na verdade, casas de assistência técnica e extensão rural, em que o modelo de convivência entre técnico e produtor rural seja intensificado.
Com relação às propostas, posso respondf!rlhe comp~rativamente. Foi-nos solicitado pela Secretaria da Agncultura a informação da relação técni- .
co/produtor, da relação técnico/proposta efetivamente financiada. Colocaram o Estado em uma condiçiio
adversa: dizendo que, no campo, estarfamos em
uma:pr~porcionalidade inferior, e isso é plenamente
inverdade, pois atualmente a grande maioria de nOIssos técnicos encontra-se no campo. Nenhum Estado
da Amazônia legal - afirmo com garantia e posso
provar - tem a relação produtor/proponente mais
alta que a nossa. Então, tal fato não é verdade.
A questão do financiamento passa por outros
meandros que não o da assistência técnica, V. EXconhece muito bem.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Solicittaria a V. Ex- que fosSem enviados à Comissão não
apenas os relatórios de que dispõe, mas também as
solicitações encaminhadas pela Secretaria de Agricultura ao Govemo Federal, quando do infcio do plt>cesso das secas após as queimadas. Gostarfamos
de tê-los em mão para analisar que tipo de solic~la
ção, que tipo de proposta foi encaminhada ao GovernO Federal, a fim de que tenhamos condições de
cobrar, já que nenhum documento desse tipo foi encaminhado à Bancada Federal, pelo menos aos Parlamentares do PSDB e do PFL - não falo pelo
PMDB. Na verdade, não tivemos conhecimento de
nenhum tipo de pleito encaminhado ao Govemo Federal para que pudéssemos ajudar.
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Pergunto, como o fiz ao Deputada Almir Sá: V.
Exo tem conhecimento de que o Governo do ,çstado
construiu açudes? Onde foram construfdos? Qual
deles é modelo? Qual podemos visitar a fim de verificarmos não apenas o que está sendo denunciado,
mas também o que de bom foi construrdo, para que
possamos cooperar e levantar a verdade dos fatos.
V. Exo é técnico sabe o que é um açude, assim
. como o DepUtado Flamarion Portela saberá, quando
lá comparecer - inclusive, para a construção de açudes, ou .barragens deve haver licença do CREA.
Gostaria de saber se V. ExD possui informações s0bre onde foram construfdos tais açudes a fim de que
possamos visitá-los.

e

O SR. PEDRO ESTEVÃO - Aproveito para
passar às mãos do Presidente, Senador Romero
Jucá, uma sfntese do que foi dito e das reivindicações ao Govemo Federal. (Palmas)
Sr. Presidente, não me alongarei em tentar
conceituar o que é cacimba, o que é açude, o que é
cacimbão. ,Restringindo-me, e digo simplesmente
que deixo à escolha de V. Ex- e da Comissão, da
Senadora Marluce Pinto e dos Senadores João
França e Sebastião Rocha, a escolha do municfpio.
Se V. ExD permitir, poderei citar dois Municfpios: Iracema e Cantá. Mas o nome do programa, do projeto,
o apelido dos açudes, que a princfpio foi Mutirão
pela Seca e Cacimbão pela Seca, creio não ser muito relevante sob o ponto de vista da funcionalidade e
do quanto serviu. Tenho certeza de que se V. ExD,
juntamente com a Senadora Marluce Pinto e demais
membros da Comissão, quiser Ir ao interior para caIher depoimentos, saberá que essa cacimbinha, seja
o que for, foi útil para o produtor rural.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria apenas de registrar, Secretário, que fazemos tais
perguntas po~ue é importante que as questões fiquem claras, pois tais recursos foram federais. E é
importante que fique claro, até para que a opinião
pública e a fiscalização do Governo, por quanto foi
construfdo o açude, pois, parir um açude,
R$1.000,OO é barato, em tese, e para uma cacimba,
R$1.000,OO é caro.
Não estamos julgando se a cacimba ou o
açude são importantes ou não. A comissão vai verificar essa questão In loco. De acordo com informação oficial, foram construfdos mais de 6 mil
açudes em Roraima, sendo que o DNOCS não
chegou a esse número no Nordeste em todos esses anos de seca. Esse é um dado importante.
Prec:isamos verificaresses açudes ..
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.V. Si, como técnico, tem conhecimento ~e foi
cohstnJído açude, barra.gem ou cacimba? O qJe foi
construído? Se V. Sª indica que devemos ir a clantá,
a Comissão irá com muita satisfação; inClusiye o
Prefeito do Cantá está aqui e será o nosso· cicerone
na verificação in loco. dessa questão. Mas é i~lportante que isso fique claro.
~
Não estamos discutindo a conceituação, as o
gasto público que será fiscalizado pelo TribUnjl de
Contas da União. Se a barragem tinha de ter t1ntos
metros com um custo específico, ela o terá no ~:usto
estipulado; se o açude tinha de ter tantos mitros,
assim o será.
'
.
É important!.1 registrdrmos isso, porque trata-se
de assunto grave. Não estamos questionando ~l necessidade, porque qualquer água é importante Inum
momento de seca. Desejo saber se foram conntruídos os açudes e se V.Sa tem conhecimento de Imde
eles estão, para que a Comissão possa visitá-Io~. Se
V. Sª não quiser informar, fica a critério da Comissão. Não há problema.
._
O SR. PEDRO ESTEVAO - Estamos à disposição para facilitar ao máximo o trabalho da cdmissão e, mais uma vez, reiteramos a nossa boa vllntade no sentido de apresentar toda a document!ição
necessária.
Para que a Comissão Especial tome conllecimento, os cacimbões foram abertos com retroJ,scavadeiras e têm a dimensão de quatro metros d{i largura, oito metros de comprimento e aproxirrladamente três e meio metros de profundidade. É isso
que V. Ex@ encontrará no campo.
·
O SR_ PRESIDENTE (Romere Jucá) - Qual é
a dimensão dos açudes?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Essas são as dimensões dos cacimbões.
.
·
O SR_ PRESIDENTE (Homero Jucá) - '. Sª
tem informação sobre o custo dessas constru~)es?
Ficou a critério da Secretaria de Agricultura definir o
custo das construções dos cacitllbões ou outra' Se· cretaria o fez?·
_
O SR. PEDRO ESTEVAO - O custo, na vEirdade, foi levantado pelo DER.
O SR- PRESIDENTE (Romero Jucá) - Er,ltão,
a execução não foi da Secretaria de Agricultura?1
O SR. PEDRO ESTEVÃO - A execução não
foi realizada pela Secretaria de Agricultura, mas o
acompanhamento s i m . .
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - VI' Si,
como Secretário da Agricultura agora e antes como
Diretor Técnico da Secretaria de Agricultura, tejn al-
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do a ação dos Govemos Federal ou Estadual nessa
questão do combate às secas? Ou seja, V. Sª tem
documentos, provas ou posições que definam que
alguém atrapalhou a atuação do combate às secas
ou a ação social na área do Governo do Estado ou
de alguma Prefeitura? V. Sª tem essa informação
concreta?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Nem documentos
nem provas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Obrigado.
Como V. Sª avalia a ação do Govemo Federal
e, especificamente, a questão do Exército? Essa foi
uma questão bastante polêmica na imprensa nacio. nal. Vimos a posição do Governador de Estado algumas vezes, inclusive pela televisão~' condenando o
Governo Federal e dizendo que não recebeu nenhum tipo de apoio e que, na verdade, o Estado estava sozinho no combate aos incêndios e à seca.
Gostaria de saber a posição de V. S8 naquele momento, como Diretor Técnico, e agora, como Secretário de Agricultura.
É verdade que houve omissão do Governo Federal na atuação do incêndio e também na assistência ao povo de Roraima?
O SA_ PEDRO ESTEVÃO - Estava deixando
para o final as palavras com relação ao Exército brasileiro, mas, como V. EXª argüiu, gostaria de 'tocar
em dois pontos que, a meu ver, são de suma importância.
Primeiro, quero enfatizar o brio, a competência
e a abnegação do nosso humilde Corpo de Bombeiros, porque foram eles que, a princípio, se embrenharam na mata:, com as condições que lhes eram
dadas, indo para o front, para a linha: de frente combater esse incêndio. (Palmas.)
Então,não·poderia furtar-me à colocação desse aspecto do Corpo de Bombeiros do Estado de
Roraima, nà pessoa do Capitão Paulo Sérgio, que
esteve presente o tempo todo no auxilio às populações rurais'.
O segundo ponto: elevar o nível de competência, de organização e de dever cívico que sempre
esteve presente no Exército brasileiro. É inegável o
trato cívico com a coisa pública, por parte do Exército brasileiro, a quem, na pessoa do General Carvalho, nós, do Estado de Roraima, temos muito a agradecer pela condução dos fatos, pela serenidade e
organização. Posso até dizer que o Exército brasileiro, na verdade, foi a grande pedra angular da condução desse evento.
Gostaria de deixar para o final, General Carva-

lho, """ ""o podaria om'ti, aq,IIo q", te""" de ma-
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Ihor no Brasil em termos de organização, de civismo,
de competência e de amor à pátria: o nosso quericlo
Exército brasileiro.
Muito obrigado, General Carvalho.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quer dizer, então, Secretário, que o filme que o Govemo.do
Estado rodou dizendo que não teve apoio e que estava sozinho combatendo o incêndio não é verdadeiro?
O SR. PEDRO ESTEVÃO - São fatos, Senador, que, diante da grande importância desta Comis- .
são, até me furtaria em tecer comentários, mas...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Assim
procedo porque é importante que fique claro. Como
V. S@ disse, também comungo da admiração pelo
esforço e dedicação que o Exército teve em entrar e
combater o incêndio em Roraima. Considero que o
Governo Federal e o Exército brasileiro, bem como
as pessoas do Exército que comandaram essa atuação - o General está aqui e será ouvido - tiveram
um desempenho muito importante. Penso que o Brasil e o Exército brasileiro aprenderam com esse incêndio, despertando algumas questões importantes
para a Pátria.
No entanto, penso ser importante que fique c[aro que V. S· não concorda. E V. S· registra também
a admiraç.ão que todos sentimos pelo esforço e pela
atuação do Exército aqui no Estado.
O SR. PEDRO ESTEVÃO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passo a
palavra à Senadora Marluce Pinto. S. ExI tem mais
algumas perguntas, tendo em vista os documentos
entregues pelo Secretário de Agricultura.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dr. Pedro Estêvão, quando iniciei minhas perguntas, Clbservei que as respostas não vinham de acordo com
o que eu havia perguntado. Julguei que V. S@ não
estivesse muito a par, porque, na época realmente
crítica, ainda não ocupava o cargo de Secretário.
Mas, já que V. S@ apresentou aqui essas planilhas, penso que deveremos fazer algumas perguntas,
até mesmo na qualidade de Relatora, porque temos
que registrar toda a documentação recebida - que irá
constar no relatório -, todas as respostas e exposiçêl9s
de motivo e, posteriormente, o que vimos.
Desse modo, aqui no relatório consta que o
Governo Estadual, em termos de açudes, considerando 14 Municfpios - são 72 Municípios -, tem
1400, cada localidade com 100 açudes construídos
e cada açude com capacidade de 220 m3. Além disso, são 15 barragens, das quais duas encontram..se
no Municfpio de Boa Vista e os demais Municípios
com uma barragem cada um.
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V. ExI já disse que a execução dessas obras
foi feita por meio da Secretaria de Obras, mas que a
Secretaria de Agricultura realizou todo o acompanhamento.
Na qualidade de Secretário de Agricultura do
Governo do Estado de Roraima, V. S@ confirma o
que aqui está exposto?
QLJaro deixar bem claro para as autoridades
presentes e G ~:íblico, para que tomem conhecimento, C;~.; i;:;"obemos a documentação das mãos de V.
S@ e que ela está as!>inado pelo Governador do Estado de Roraima, Neudo Ribeiro Campos. Não foi a
Comissão que as trouxe. V. S·s viram que essa documentação, e o Dr. t'<ldro pode até examinar, foi
repassada ao Senador Presidente da Comissão. !:!::.
possui todas as planilhas e não foi encanllnhada só
ao Ministro - encontra-se aqui mais 'Jma correspondência encaminhada ao Presidente da r.apública sobre a construção de açudes, poços e barragens -,
mas ao Diretor do Departamento de Defesa Civil do
MPO. Todos os documentos estão assinados pelo
Sr. Governador.
Há um outro offcio encaminhado ao Sr. Fernando Rodriyues Catão, ex-Secretário de Defesa Civil - atualmente é o Dr. Abilio, mas a mudança não
importa, pois o sucessor tem toda autoridade sobre
as análises.
Já sai de nossa seara, mas há também documentação encaminhada para a Venezuela. Esta Comissão não está autorizada a fiscalizar documentação
que tenha saído do âmbito de nosso Pafs. Tenho certeza de que quem deve fiscalizar tal documentação,
em nível de Brasil, é o Ministério das Relações Exteriores. Não adianta falar a quem foi dirigida, apenas que
foi para as autoridades venezuelanas.
Também foi encaminhado para o ExmQ • Sr.
Marcos França, Secretário Executivo de Polfticas
Regionais. '
O restante foi encaminhado à Venezuela.
Posso estar me alongando em meus questionamentos, mas quero que o público presente saiba
e que fique registrado nos Anais do Senado, que o
relatório foi elaborado Pelas autoridades competentes do Govemo do Estado, assinado pela maior autoridade do Estado de Roraima e dirigido aos órgãos
competentes em Brasnia, principalmente ao Senhor
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Era o que gostaria de deixar registrado, Dr. Pedro. Posteriormente,' vamos tirar cópia para levar a
essas localidades e verificar se, realmente, esses
poços, açudes e barragens foram construfdos.
Muito obrigada.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pergun-

to ao Dr. Pedro se S. SII quer confinnar a construção
desses açudes e barragens. A Senadora mencionou, mas, se, efetivamente, S. SII quiser confirmar
onde estão, estamos à disposição.
.SR. PEDRO ESTEVÃO - Sr. Presidente, estou
ao inteiro dispor da Presidência. Quero esclarecer, e
gostaria que ficasse registrado, que o evento não foi
único e pontual, evoluiu dentro de uma condição de
descontrole. Certos documentos terão uma seqOência, e tudo o que for necessário para que a Comissão tenha um bom desempenho. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Muito
obrigado a V. ExIl.
Concedo a palavra ao General Luís Edmundo
de Carvalho, que comandou as operações de combate ao incêndio no Estado de Roraima.
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO _
Exllf Sr. Senador Romero Jucá, Presidente desta
Comissão; Exm2 Sr. Senador Sebastião Rocha;
Exmll SrB Senadora Marluce Pinto; Exm 2 Sr. Senador João França; Exm 2 Sr. Deputado Estadual Almir
Sá, Presidente da Assembléia Legislativa; Srs. Deputados Estaduais; Exmlls autoridades dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário; minhas senhoras
e meus senhores:
No final da década de 80, o Exército brasileiro
concedeu prioridade um à Região AmazÔnica. Essa
prioridade pôde ser concedida em conseqüência da
tranqüilidade que reinava e reina desde aquela época no nosso Cone Sul. Portanto, a partir daí, o Exército começou a trazer algumas de suas tropas, sediadas até então no Centro-Sul do País, para a Região Amazônica.
Até aproximadamente 1990, Unhamos aqui, em
Boa Vista, apenas o 62 BEC e o atual 72 BIS, que
antes era mais fraco, era um batalhão especial de
fronteira. A partir de 1993, passamos a contar com o
esquadrão de cavalaria mecanizado.
Respondendo a essa prioridade um concedida
à Região Amazônia, o Exército trouxe para Boa Vista o Comando da 111 Brigada de Infantaria de Selva,
que era a primeira brigada de infantaria motorizada
e estava sediada em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
Foi extinta nessa região e transferida para cá. Também trouxe uma outra brigada do Rio Grande do
Sul, que foi para Tefé, no Amazonas. Hoje, temos na
Região Amazônica o comando de quatro brigadas,
duas regiões militares, um comando militar de área,
um comando de grupamento de engenharia de
construção, todos de oficiais generais. Além disso,
temos um considerável efetivo; só em batalhões de
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infantaria, temos 14 na Região Amazônica. Conforme todos sabem, temos a presença de diversos batalhões de engenharia de construção, que fazem
muito pela área, como, por exemplo, as rodovias posso garantir-lhes que se não fazem mais é por falta
de recursos, porque condições existem. Hoje contamos com um efetivo bastante razoável na Amazônia.
Essa prioridade um foi concedida também a
partir do momento em que pudemos constatar, por
meio do noticiário intemacional, um início de cobiça
internacional pela Amazônia, principalmente por organizações não-governamentais. Mas hoje em dia já
se ouvem autoridades de govemo falando a respeito
de uma possível intervenção na Amazônia - os jornais noticiam isso com certa freqüência.
Quero tratar especificamente da atuação do
Exército brasileiro no combate ao incêndio em Roraima. Seguirei um sumário, que V. SiIg podem acompanhar pela projeção à minha esquerda.
Inicialmente, temos no Estado um quadro de
seca, o que lel(ou o Governador do Estado, no dia
22 de janeiro, a- decretar estado de emergência. Até
então não se ouvia - eu pelo menos não tinha ouvido falar - em incêndio no Estado.
Lembro-me de que, nesse dia 22 de janeiro, eu
estava com o Governador quando S. ExIl me disse
que estava declarando o estado de emergência.
Mesmo sem saber em que poderia ajudar, desde
esse momento me coloquei à disposição do Governo do Estado para o que fosse necessário dentro do
nosso alcance.
Esse quadro de seca oferece todas as condições favoráveis para que as queimadas anualmente,
realizadas pelos agricultores se transfonnem em incêndio. Isso começa quando os agricultores não
conseguem mais controlar o fogo das queimadas,·
que começa a se alastrar para onde eles não dese-:
jam. Exatamente quando isso ocorre é muito difícil,
precisar; não tenho a data exata, mas parece-me,
que é no início de março.
Temos a primeira atuação de uma tropa nossa.!
em combate ao incêndio, do 72 BIS, cerca de 60 homens, na região do Apiaú, atendendo à solicitação
de moradores dessa região que nos procuraram. Estivemos lá numa jornada de trabalho e conseguimos
fazer alguns aceiros.
No dia 14 de março, o Governador do Estado
nos pediu, por ofício, o auxOio de 60 homens para ajudar o Corpo de Bombeiros de Roraima, também na região de Apiaú - o ofício pode ser apresentado no painel. A partir desse dia, esses 60 homens foram para lá
e de lá não saíram mais, combatendo o fogo.
j
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Nessa oportunidade, conforme mostra o próprio ofícip, estávamos trabalhando sob a orientação
do Corpo de Bombeiros de Roraima, que já estava
. lá com o seu efetivo. Os senhores sabem que o eITetivo do Corpo de Bombeiros de Roraima é pequeno
e não teria condições, por si só, de resolver o pl'Oblema daquele incêndio na época. Por esse motii,o,
solicitaram a nossa ajuda.
É importante também lembrar que a instrução
militar do Exército brasileiro não é voltada para
combate ao fogo. Portanto, não sabíamos fazer isso.
Precisávamos sempre ajudar e trabalhar sob a
orientação do COipO de Bombeiros. Nalurdimenle,
aprendemos muito nesses trabalhos.
Na evolução dos acontecimentos, ocorre urna
importante reunião no dia 18 de março, aqui, om
Boa Vista, com a presença do Secretário de Políticas Regionais, Ministro Catão; do Presidente do Itlama e ele outras autoridades do Govemo Federal.
Nessa reunião, especialistas do Corpo de Bombeiros contratados pelo Ibama apresentam um quadro
da situação do Estado - levantamento esse feito alguns dias antes.
Podemos ver no mapa a situação apresentada
no dia 18 de março, quando esses bombeiros, trazidos
do Estado do Rio de Janeiro, levantaram para o Ibama
a existência de cerca ele 10 focos de incêndio no Estado, que podemos observar marcados no mapa.
A maioria desses focos se concentra numa região próxima à Vila do Apiaú, .Boqueirão, etc., e apenas um foco de incêndio se apresenta fora dessa
área, na região próxima à Pacaraima.
="sa reunião é de extrema importância para se
saber o que estava acontecendo no Estado. Até Emtão, não tinha havido maior esclarecimento do que
estava ocorrendo.
Os especialistas do Corpo de Bombeiros nos
mostraram a necessidade de homens e material
para debelar esses focos de incêndio. Lembro-me
bem de que foi definida, em documento produzido
pelos bombeiros, a necessidade de 960 homens e
farto material de combate a incêndio. Não podiam
g'lrantir qual o tempo que levaria para o incêndio ser
debelado com aquele efetivo e aquele material.
Na oportunidade dessa reunião, ofereci-me
para proporcionar todo o suporte logístico à operação que iriamos realizar, porque pressenti que o
Exército realmente era o órgão mais adequado para
fazê-lo. Sabemos proporcionar um apoio logístico
adequado a operações, porque treinamos para operações militares. Ofereci-me para dar aos bombeilrOs
que tivessem que entrar na selva guias de selva,
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porque também temos instrução para isso. Oferecime para dar segurança a esse pessoal, apoio de
saúde às operações realizadas nos diversos locais e
montagem de bases para que o pessoal pudesse
operar com major facilidade.
É interessante destacar alguns aspectos de
que normalmente as pessoas não
dão conta. Depois de passarem várias horas combatendo o fogo,
numa situação em que a umidade relativa do ar está
bastante· baixa e a temperatura bastante elevada,
aumentada naturalmente pelo fogo próximo, os bombeiros precisam de área de repouso, alimentação
adeqüads., grande consumo d.e âgüa. UrDa pessoa
nessa situação consome mais de 6 litros de água.
Tfnhamos um problema de seca no Estado que
nos preocupava também porque tínhamos de levar
água potável para todo o pessoal da operação, bem
.como levar água para que os carros de bómbeiros
disponfveis pudessem recebê-Ia nesses locais em
que estavam operando. Naturalmente não convinha
que eles viessem até Boa Vista, voltassem ao local
para, em poucas horas, a água acabar. Portanto, era
uma operação de apoio logístico bastante complexa,
como a própria situação veio mostrar mais tarde.
Chegaram 180 bombeiros do Distrito Federal
nos dias 18 e 20 de março. Recebi um ofício do Governador do Estado, datado de 19 de março, como
podem ver no painel, em que ele solicita a indicação
de um representante do Comando da Brigada para
fazer parte da Comissão de Combate ao Fogo. Nesse dia, já em contato com os meus superiores, sabendo que estava vindo uma delegação da Argentina para participar do combate ao fogo e que a situação estava ganhando um nlvel que já nos preocupava quanto à ~gurança nacional, ofereci-me ao Governador do Estado para ser o coordenador das ações de combate ao fogo. O Governador do Estado, de
imediato, aceitou a minha oferta e ficou bastante satisfeito por assumirmos.essa coordenação. Portanto,
essa data é importante. Dia 19, já ao entardecer, assumi a coordenação. De imediato, na nossa diretriz,
identificamos três prioridades básicas com os meios
disponíveis naquele momento: vidas humanas, pequenas propriedades rurais dessas regiões e a manutenção de alguns pastos ainda intactos de Apiaú,
cujos moradores já haviam combinado que todo o
gado seria concentrado naquele espaço para pode. rem sobreviver, independentemente de quais fos. sem os proprietários.
.
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O. SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - General, eu queria pedir 10 segundos a V, SI, porque a
mesa de som precisa trocar à fita. (Pausa.)

Novembro de 1998

DIÁRIO 00 SENADO FEDERAL

O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO - Ourante a semana, eu estava em uma reunião do Alto
Comando do Exército, no Rio de Janeiro. Ele iria a
Manaus e, na segunda-feira, estaria em Roraima.
Essa visita foi de extrema importância para
mim, que assumia a coordenação das operações,
porqu.~ o Q-eneral Lessa me disse o seguinte: "General carvalho, tudo o que precisar do Comando Militar da Amazônia estará à sua disposição. É só pedir que mandaremos.' Nesse dia mesmo, disse-Ihe
que precisávamos de imediato de mais helicópteros
e de um pelotão de comunicações, porque as comunicações deveriam ser confiáveis em todos os locais
em que' fôssemos operar. Em seguida, chegaram
esses meios que solicitei. Deixamos também de 50breaviso o Primeiro Batalhão de Infantaria de Selva
em Manaus, em condiçães de acorrer a Roraima, se
fosse necessário.
Prosseguindo na evolução dos acontecimentos, continuaram a chegar bombeiros procedentes
do Distrito Federal, Minas Gerais, etc.
No dia 25 de março, pressionado pela grande
quantidade de repórteres de todos os pontos do
Pars e do 13xterior, concedi uma entrevista à Imprensa, 'que foi muito diwlgada, com pequenas deturpações de sentido, o que eventualmente ocorre até
pela incompreensão do que se fala ou quando não
se consegue ser claro. Dizia a principal manchete:
'General rejeita o apoio da ONU." Na realidade, vou
abordar esse fato posteriormente.
O que havia acontecido naquele momento é
que já Unhamos desencadeado a mobilização naeional, e posso garantir-lhes que os bombeiros brasileiros dos outros' Estados já se sentiam envergonhados e constrangidos com a presença de argentinos e
venezuelanos em Roraima, enquanto que os nossos
bombeiros ainda não haviam sido chamados para
auxiliar no combate ao fogo no local. Portanto, quando desencadeamos a mobilização nacional, encontramos uma tropa de bombeiros ávida por participar
do auxnio ao Estado.
No dia 26, obtivemos as primeiras vitórias com
o controle de focos na região de Confiança. Boqueirão e Apiaú.
Continuando a destacar alguns aspectos, res, salto a vinda de bombeiros oriundos do Paraná, no
dia 27 de marÇo. Bombeiros material chegavam a
Roraima, inclusive outras viaturas, carros de bombeiros do Amazonas, meios de transporte terrestre
viáveis naquela situação e conhecidos de todos.
Dando prosseguimento à evolução dos acontecimentos, no dia 29 de março, controlamos outro
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foco na região de Ajarani, que fica próxima à terra
indrgena lanomâmi.
Ainda no dia 29 acontece um importante fato.
Até então, eu contava com as fotos de satélites produzidas pelo INPE. Para obtê-Ias, precisávamos recebê-Ias via Intemet e também precisávamos da interpretação delas. Entre a obtenção da foto do satélite e - nós sabemos - a interpretação, demorava
um espaço de tempo considerável. Mas quando estive em Brasnia, na reunião da Comissão de Relaçães Exteriores Defesa Nacional, no dia 26 de março, recebi um telefonema do Gent;)ral Aquino, que
era o Comandante de Operações' Terrestres - foi
para a reserva há pouco -, em que ele me falava da
existência de uma antena portátil de excelente qualidade, que era operada conjuntamente pela Embrapa
e pelo Ministério do Exército através do Sismagex,
que é um sistema de imagens do Exército, e que·
eles podiam trazer essa antena para cá, e eu obteria
a resolução com interpretação de técnicos praticamente em tempo real, com três horas de diferença.
Portanto, um capitão do Exército e dois técnicos da
Embrapa passaram a nos fomecer essas informaçães em tempo real, o que foi de extrema valia.
Prosseguindo na evolução dos acontecimentos, continuaram a chegar reforços, e, no dia 31 de
março, chegaram as chuvas. Aquilo que costumo dizer: já contávamos com o auxnio dos argentinos e
dos venezuelanos e passamos a contar com o auxrlio de São Pedro, que, se não é brasileiro por nascimento, o é de coração (Palmas!). São Pedro, então,
nos ajuda bastante. Em momento algum desprezamos o auxnio das chuvas nessa situação. Devemos
destacar que a ação de todos os bombeiros, tanto
de Roraima quanto dos outros Estados, e dos próprios estrangeiros que vieram aqui, nos dava a tranquilidade de que a operação estava sendo bem conduzida. Mas esse reforço que tivemos foi definitivo
para o sucesso das operações.
A partir do dia 2 de abril, começamos a fazer a

e

mobilização, inicialmente com continQt3ntes que mais
tarde seriam substiturdos, mas que foram embora sem
precisar vir mais ninguém para o seu lugar.
No dia 6 de abril, podemos dizer que a situação voltou à normalidade, é continuou a desmobilização. Essa desmobilização terminou, e os últimos
contingentes - Ceará, Pemambuco, Rio de Janeiro
e o efetivo da Venezuela - foram embora no dia 10
de abril.
Quero aproveitar agora para mostrar alguns
dados importantes dessas operaçães.
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Efetivos em 19 de março: apenas 218 homens
empregados nessas operações, dos quais, conforme
está demonstrado aí, 70 do Exército Brasileiro; 60
da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Roraima; e 88 do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.
Os senhoms podem até perguntar por que mo
pO,uco do Exército nessa oportunidade, o dia 19 de
março. Tínhamos esses 88, porque só no dia 18, na
véspera, naquela munião com os especialistas, tínhamos tomado conhecimento do diagnóstico e da
gravidade da sitJação e também precisávamos nos
reservar para a parte mais importante da operação,
ou melhor, me corrijo, para a parte que tínhamos
melhores condições de realizar, ou seja, o apoio logístico às opera~;ões. Os senhores podem ver a evolução de 19 de março para 31 desse mesmo mê~s,
quando atingimos um efetivo de 1.733 homens, quer
de combate direto ao fogo, quer do apoio logístico
às operações.
.~ ~
Para dirigir essa operação, montamos um dispositivo, que está sendo apresentado neste rrÍomen~
to, que nos mos:ra a participação de comandantes e
subcomandante!:; dessa Força Tarefa, elementos de
Comunicação Social do Exército, que nos auxiliaram
a lidar com a imprensa, o que é extremamente
difícil
\
nessas situações; e, para isso, eles têm a experiência adequada. Contávamos' com elementos do Governo do Estad). É: importante destacar que esse
pessoal, como él Professora Cilene aqui presente e
outros, estava jJnto à nossa equipe' atendendo às
necessidades que tínhamos no decorrer das operações. Portanto, na sala de operações, posto de (;o~
mando no 7º Batalhão dl3 infantaria de Selva, conltamos com a cooperação ininterrupta do Governo do
Estado, que nos ajudou em nossas necessidadEls.
(Palmas)
,
'

.

Esse contato diário ta.mbém foi feito com órgãos do Governo r=ederal como Ibama,Funai, Embla~
pa e um repres'mtante da Defesa Civil de Brasnia,
que facilitava os contatos do Comandante de Opelações com a Secretaria ele Políticas Regionais. Montamos um Estado-Maior clássico, lidando compessoai, inteligência, operações e logística. Na parte de
operações, o principal elemento de assessoria Eira
um oficial do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
que conhecia bastante I) assunto. Os senhorespodern ver todos os elementos empregados nessa estrutura de combate ao incêndio.
Conseguimos disponibilizar equipamentos consideráveis. Foram 12 helicópteros trabalhando na
área, jogando ,3.gua sobre os focos de incêndio.
Quatro viaturas de Bombeiros, incluindo-se uma do
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Amazonas e três deste Estado. Uma viatura especial
do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro veio em
aviões da Força' Aérea Brasileira, que trouxeram todos os efetivos dos outros Estados, sob os auspícios
da FAB.
Podemos ver todo o material listado. Esse é o
principal, pois houve muito mais. Todas as viaturas
do Exército brasileiro também foram empregadas,
inclusive caminhões' frigoríficos, caminhões de suporte, ambulâncias.etc. '
"
Fatores que inffuíram nas operações.
É importante salientar alguns aspectos que
complicaram as operações. Por exemplo, os agricultores e índios continuavam a realizar as queimadas
habituais, com oreceio de perder a oportunidade de
uma novachuvae não poderem continuar com essa
perigosa prática. Os senhores verão o que vai acontecer por causa disso, Os fortes ventos de Nordeste
começaram' a diminuir com o passar dos dias e co~
meçou
chover regularmente desde o dia 31 de
março, o que facilitou bastante, Foram debelados,
coma atuação dos Corpos de Bombeiros que lá estavam, dez grandes focos, que foram extintos com a
ação das chuvas. A situação retornou à normalidade
no dia 6 de abril: "
V. Sªs podem ver o quadro da desmobilização
com início e término no dia 10 de abril e o mapa das
queimadas. ,Nós que trnhamos "apenas" dez focos
naquela reunião de 18 de abril, quando chegamos
ao dia 20 de abril, em novo levantamento, já trnhamos mais de 20 focos de incêndio motivados pela
continuaÇão das q u e i m a d a s . L.::.!, .
I
.' "Temos onde atuou ,cada Corpo de Bombeiros
(palmas): '0 grupamento dá Venezuela atuou em Pacaraima;,o ,grupamento de Roraima atuou em Amajari;'o grupamento do Rio de Janeiro atuou em Maracá; os grupamentos do Distrito Federal, os argentinos 'e o Exército Brasileiro atuaram em Apiaú; um
grupamento lano'mãmi, Exército brasileiro, Distrito
Federal e Corpo de Bombeiros de Goiás; em Boqueirão temos o Corpo de Bombeiros do Distrito Fe'deral;,em Mucajaí atuou o Exército com o Ceará; em
Confiança atuou' o Distrito Federal; em Caracaraí
atuaram os grupamentos de Minas Gerais, Paraná,
Rio Grande do Sul e Amazonas, juntamente com o
Exército. Essas são as áreas onde houve atuação.
Já lhes falei dos resultados obtidos com a debelaçãõ e com o controle dos dez grandes focos de
. incêndio, e, como resultados, podemos dizer que a
estrutura' montada p~la Comissão permitiu um com'pleto acompanhamento da situação, Não houve vítimas pela ação direta do'fogo - é importante dizer.

a
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Houve uma preservação das reservas indígenas não tenho conhecimento de que pela ação do fogo,
no período em que atuamos, tenha havido perda de
residências rurais, é possível que tenha havido fora
desses locais. Depois do início da nossa atuação,
temos a convicção de que apenas pequena parcela
do rebanho foi atingida pelo fogo. Conseguimos a
preservação de alguns pastos, que permitiram ao rebanho de Vila Apiaú se alimentar. E a atuação de
combate ao fogo permitiu uma considerável redução
dos danos ambientais. Hoje muitos falam na questão
dos danos ambientais, mas, tenho convicção disso,
eles são muito menores do que a imprensa noticiou
no decorrer das operações.
Quanto ao auxílio internacional, que provocou
grande polêmica na época, eu gostaria de afirmar
novamente a posição do comandante das operações,
o coordenador, e do próprio Exército Brasileiro quanto
a isso. Quanto a pessoal, quando perguntaram sobre o auxílio da ONU, quando saiu aquela manchete
dizendo que ·0 General o rejeitou', já tínhamos iniciado a mobilização, conforme lhes falei, e eu não
queria transformar essa operação numa verdadeira
torre de Babel em que fosse extremamente difícil
conseguirmos realizar um apoio logístico e um exercício de comando eficiente.
Só para os senhores terem uma idéia do pessoal em operação que alimentávamos, havia pessoas que preferiam um tipo de farinha, enquanto outras gostavam de uma qualidade diferente. Imaginem se tivéssemos preocupação com a alimentação
de pessoal estrangeiro na área!
Com relação ao entendimento quanto à técnica
de combate ao fogo - naturalmente, cada um preconizaria de uma forma -, seria difícil chegarmos à conclusão de como atuar naquela situação. Desde o início, tínhamos convicção acerca da capacidade dos
nossos bombeiros, e muitos oficiais dos Corpos de
Bombeiros têm Cllrsos de combate a incêndio florestal
no exterior, sendo, portanto, elementos altamente capacitados para atuar nesse tipo de operação.
Quanto ao apoio financeiro, de vez em quando
- não era freqüente - surgia no comando de operações o oferecimento de algum tipo de apoio financeiro de organizações não-govemamentais. Não cabia
ao comandante das operações dizer se aquele dinheiro era bom ou ruim, se convinha ou não. Encaminhávamos todos esses oferecimentos ao Governo
Federal, a quem caberia dizer se aceitava ou não, e
não Unhamos mais nenhum controle sobre esse
apoio financeiro.
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Finalmente, quanto às empresas comerciais,
recebemos uma série de oferecimentos de equipamentos, principalmente aviões especializados no
combate ao fogo e também helicópteros. Com todos
esses oferecimentos procedíamos da seguinte forma: os bombeiros especialistas examinavam a proposta na questão técnica, decidindo se a ajuda seria bastante para combater o fogo ou não. Aquelas que realmente poderiam ser úteis eram encaminhadas a Brasília, a quem competia disponibilizar ou não os recursos
para a contratação daqueles equipamentos.
Lembro-me de que chegamos a solicitar a contratação de uma aeronave com capacidade de jogar
até40 mil litros de água nos focos de incêndio. Isso
também demandou um profundo estudo de corno
seria possível abastecer algumas vezes uma aeronave com essa capacidade, numa época em que o
Estado encontrava-se em seca. De onde iríamos tirar essa água? Chegamos à conclusão de que até
seria possível, mas o Governo Federal economizou
o dinheiro que seria gasto com essas aeronaves,
porque São Pedro chegou antes da necessidade da
sua contratação.'
Como conclusão dessa participação, chegamos a alguns ensinamentos importantes. Há neces~
sidade de a Defesa Civil brasileira adequar-se estruturalmente, de forma a poder .se fazer presente,
numa resposta mais rápida e eficiente a ser realizada por pessoal e material adequados a acidentes
dessa natureza. Lembramos, inclusive, que o Corpo
de Bombeiros do Distrito Federal, por se encontrar
em uma posição central, com um efetivo considerável, possuindo helicópteros -inclusive pagos pelo
Governo Federal- pode constituir-se em um embrião
dessa força quando se tratar de combate a incêndios, inundações e outros sinistros da natureza.
O trabalho conjunto com os diversos Corpos de
Bombeiros serviu para mostrar o seu excelente nível. As diversas corporações estão -muito bem preparadas para o fim a que se destinam, possuindo
elevado profissionalismo, traduzidos por dedicação,
sentimento de cumprimento da missão e conhecimento técniço, o que contribuiu sobremaneira para o
sucesso da missão.
O emprego de elementos do Êxército nesse
tipo de operação deve ser em conjunto com elementos do Corpo de Bombeiros, para cumprir as seguintes missões: guia na selva para conduzir os bombeiros ao local do incêndio; para o combate ao fogo,
necessita-se de equipamento apropriado e de orientação do pessoal especializado; e, naturalmente,
para o apoio logístico que podemos proporcionar.
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Também o Exército pode efetuar um eficiente apoio de
Eu disse, então, que apenas recursos não
comunicações, e uma operação desse nível precisa de
adiantavam, mas que havia necessidade de equipauma equipe de comunicação social que consiga rolamentos e de homens especializados em apagafincionar-se bem com os repórteres, naturalmente procêndios, e V. S@, sem sequer ler o meu pronunciaporcionando as informações que eles necessitam para
mento, falou exatamente, com detalhes, sobre a ajuesclarecer a opinião pública, tanto nacional quanto inda e o apoio que teve não só do Distrito Federal, do
temacional, sobre os fatos que estão acontecendo.
Paraná, do Amazonas, como de equipamentos vinO combate ao fogo pressupõe a combina\(ão
dos da Venezuela e da Argentina.
de meios aéreos, material e pessoal de maneira proSr. General, caros Deputados, aUtoridades, Seporcional. Não adianta um efetivo considerável sem
nhoras e senhores presentes, a minha preocupação
se dava porque, graças a Deus, eu conheço a Amaos meios necessários. Portanto, não era o caso de
zônia - não como um todo mas as suas dificuldades.
trazermos cinco ou dez mil pessoas para combater o
Eu não sei se é do conhecimento de V. Ex'!s, mas
fogo, se não houvesse o equipamento necessário.
Posso lhes garantir que eu teria dificuldade em proquando foi instalada a primeira Comissão sobre o
Calha Norte, eu fui a sua presidente no Congresso
porcionar um apoio logístico adequado para esse
pessoal, se eu tivesse um efetivo tão grande. Por
Nacional. Daí surgiram idéias - não vou dizer que foi
só por isso, mas também porque tive o acompanhaisso, não se julgou necessário aumentar o número
de pessoas.
mento de Parlamentares, assessores da AeronáutiEra isso que tinha a expor, e estou à disposica -, surgiram outras lutas e outras atividades foram
instaladas e providenciadas, inclusive o Sivam,
ção para perguntas. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradecomo é do conh~imento de todos.
ço a explanação competente e detalhada do Genl~ral
Quando se iniciou outra Legislatura, fui solicitada pelo Sr. Ministro da Aeronáutica a entrar com um
Carvalho, demonstrando a atuação do Exército brasileiro nessa questão do fogo em Roraima.
requerimento para que se instalasse novamente o
Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto"
Calha Norte, incluindoo. Sivam; na época, fuisolici- . . .
Relatora da Comissão, para suas primeiras perguntas.tadapara ser a Relatora. Sobre os dois assuntos te~· ..
A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto) - Genleral
nho até livro publicado.
.
.
Luiz de Carvalho, agradecemos a participação tão
A minha segunda preocupação decorre do fato
valiosa de V. SO. Felizmente, Roraima tinha o seu
de que, nos idos de 1996, quando as Senadoras Secomando no Exército, para nos ajudar tanto quanto
nedita da Silva, Emília Femandes e eu reprenos ajudou.
sentamos o Senado da República no Encontro das
As suas palavras, Sr. General, vão ao encontro
Mulheres na China - do qual participaram 197 paíde meu pronunciamento do dia 19 de março. V. SI
ses -, nas reuniões de que o Brasil participava, e .
citou que, no dia 18, recebeu o ofício do Sr. Goverque duraram 15 dias, juntamente com os sete países
nador solicitando apoio. No dia 19 de março, subi à
mais ricos do mundo, o assunto menos tratado foi a
tribuna pela segunda vez para falar sobre o incêndio
mulher.. Falava-se, sim, sobre a nossa Amazônia, o
que já vinha iniciando, embora em proporções muito.
seu abandono e que os b~sileiros não tinham condi. ções de ordenar o seu desenvolvimento. Ouvimos !anpequenas, a partir de janeiro. Quando da tribunal·falei, alertando o Presidente da República e as autori-·
tas coisas que a primeira atitude nossa foi fazer um
dades competentes - encaminharei posteriorrTlEmte
. Relatório alertando a~ autoridades para isso.
a V. SI esse discurso que está registrado nos Anais
Portanto, Sr. General, V. Ex'! pode ter a certeza
do Senado -, disse exatamente o que V. SI citou
de que os Parlamentares de Roraima estão atentos.
Se porventura cheg,arem mensagens de fora para vir
agora, ou seja, que, se não houvesse equipamentos,
dinheiro, lá estaremos para aprovar. Como ficamos,
apenas recursos não iriam adiantar. Essa frase, para
alguns, soou como se eu houvesse dito para não se .
em dezembro de 1996, para aprovar os 78 milhões
mandar recursos. Mas eu sabia que apenas recurde empréstimo feito pelo Presidente Fernando Hensos não iriam resolver o problema. Mesmo havendo
rique Cardoso destinéldos ao asfaltamenio· da BRem Roraima o sexto BEC, o sétimo BIS, o Comando
174, de Caracaraí até o encontro de Manaus - e teda Brigada de Selva e a Infantaria, não se dispunha
nho a certeza de que V. Ex'! teve conhecimento disde homens em quantidade suficiente para combater
so porque parte desse recurso, também, foi dirigido
o incêndio, por mais vontade, organização e compeao .&' Batalhão de Engenharia, órgão responsável
têncla
que tenha o ExérCito brasileiro.
·.,pelas
construções
de . e.stradas. E,_ "come)
bem
frisou.
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V. Exª, se o 6 BEC, hoje, não faz mais é porque
não tem recursos.
Então, Sr. General, o senhor pode contar com
esses Par1amentares. Nós estamos lá não só para defender o Estado de Roraima, mas também estamos
em Brasflia para defender todas as dificuldades do
nosso País, não importando onde for. Não há necessidade de formular qualquer pergunta a V. EXª, pois o
seu Relatório foi tão abrangente, explicou tudo, todas
as providências tomadas, até o zelo para que não se
deixasse transparecer para outros países que O Brasil
não tinha competência para apagar este fogo.
Então, resta-me agradecer, mais uma vez, a
grande cooperação do Exército brasileiro nas pessoas dos presentes. Como V. EXª mesmo citou,
eram apenas 21 B homens, somados os contigentes
dos militares do Exército alocados aqui, mais o da
Polícia Militar local e o do Corpo de Bombeiros. TIvemos a grata satisfação, contudo, de receber vários
militares brasileiros, com isso, o contingente de combate ao fogo chegou a ter 1.733 homens. Nós só temos a louvar o seu discernimento, o seu espírito de
solidariedade, a sua disciplina, características peculiares dos integrantes das Forças Armadas. Como
Par1amentar, sairei daqUi convicta, pelas explicações
apresentadas por V. Exª - que estão registradas
pelo técnico do Senado Federal aqui presente -, de
que o Exército brasileiro vai tomar conhecimento da
grande operação que foi realizada no nosso Estado
de Roraima em prol do homem sofrido da Amazônia.
Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. ,PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de passar a palavra, agora, ao nobre Senador
Sebastião Rocha que irá fazer as suas perguntas.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. General
Luís Carvalho, eu não pretendo, como disse no com~ço, fazer qualquer juízo de valor sobre as ações
do' Governo Estadual e Governo Federal. Porém,
não posso deixar de reconhecer o brio e as virtudes
dos destacamentos do Corpo de Bombeiros dos Estados e do Exército brasileiro. Apesar de ser do
PDT, um Partido da Oposição, reconheço o trabalho
valioso e valoroso que o Exército brasileira presta à
Nação, sobretudo nessa região tão distante dos centras de decisão do ,nosso País e, muitas vezes, tão
esquecidas, como é o caso da Região Amazônica e
os Estados da Região.
Mas, Sr. General, prevaleceu, de certa forma,
na imprensa, tanto nacional quanto internacional,
bem como junto a organismos internacionais e até
nacionais que defendem o meio ambiente, como a
ONU, que houve, nesse intervalo de janeiro a marQ
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ço, um certo atraso nas medidas efetivas que deveriam ser tomadas no combate ao incêndio que, naquele momento, ainda era focal, mas que já dava sinais e indícios de que poderia assumir grandes proporções e se transformar numa catástrofe ecológica,
com prejuízos no setor produtivo, não só ambiental
mas também social.
Gostaria de saber qual é o seu entendimento a
respeito das ações adotadas não terem sido as efetivamente adequadas para coibir o incêndio. Isso se
deveu à falta de elementos para avaliação, do ponto
de vista de uma avaliação mais correta, mais apurada
pela complexidade do incêndio, da possibilidade dele
ser muito mais voraz do que se manifestava, do que
parecia ser naquele momento ou, então, faltaram dados? Ou, então, faltou, de fato, valorizar esses sinais,
esses indícios de que, em função da grande seca ou
do fenômeno EI Nino, esse incêndio poderia assumir
as proporções que assumiu? E, como disse, sem querer estabelecer de quem é a culpa, desejo saber qual
foi o fator preponderante no caso.
A segunda questão é que esse incêndio não
pode ser tomado como um fato isolado. Nós estamos numa região em que, de repente, podem acontecer outros incêndios dessa natureza. Assim, tais
ocorrências devem ser tomadas como lições, como
ensinamentos, para o futuro. Preocupa-me muito,
nessa questão internacional - e V. Ex@ já abordou,
de forma sucinta essa preocupação - a possibilidade de intervenção ou de ocupação da Amazônia por
forças internacionais em função da ameaça ao meio
ambiente - eu gostaria de saber se o Exército Brasileiro tem também essa preocupação.
A pergunta que faço é: o que pesou, de fato,
na decisão - não digo de rejeitar - de não aceitar de
imediato o auxílio? Acredito que se o incêndio continuasse, as forças da ONU certamente seriam bem-vindas. O que pesou nessa decisão? Foram só as questões operacionais - o restante do País já estava rnobilizado e unidades do Corpo de Bombeiros de vários locais estavam se deslocando para a região - ou o que
pesou - e, no meu entendimento, foi decisivo, posso
estar equivocado - foi a questão da estratégia de segurança nacional, porque essa ajuda poderia significar
intenção, manifestada por autoridades de outros países, de ocupar a Amazônia? Isso poderia ser o começo e depois poderia ser difícil a retirada dessas forças
da Amazônia. A pergunta é se prevaleceu mesmo a
decisão operacional ou se ela foi adotada em função
da estratégia de segurança e defesa nacional.
São essas as questões que gostaria de formular, louvando, mais uma vez, cumprimentando, por
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meiO' dO',senhO'r, O' ExércitO' brasileiro pela condul(ãO'
da situaçãO' quandO' assumiu O' cO'mbate desse incêndiO'.
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO QuantO' à primeira questãO' fO'rmulada, eu talvez nãO'
seja O' elementO' mais capacitadO' para respO'ndê-la e
para falar sO'bre O' atrasO' dO' cO'mbate aO' fO'gO'. NãO'
saberia'dizer se heuve indíciO's que permitissem lazer O'u nãO' uma avaliaçãO' dO' incêndiO'. PelO' menO's
para n6s - Exército - nãO' havia indíciO's de que a situaçãO' tivesse chegadO' àquele pontO'.
O ExércitO' tem cinco pelO'tões de fronteira, nO'
arcO' frO'nteiriço, e e restante das trO'pas estãO' (:oncentr-adas em BO'a Vista, que nãO' sofreu O'S danO's
dO' fO'gO'. Apenas em 27 O'U 28 de marçO' estivemos
com O' aeropO'rtO' fechadO'. Naturalmente, depO'is dO'
dia 20, hO'uve uma intensificaçãO' da neblina, provO'cada pela fumaça, mas, antes dissO', em BO'a Vista
issO' nãO' estava ocO'rrendO'. Também nãO' tínhamO's
nO'tícia de que nO' arcO' fronteiriçO' as queimadas estavam se transfermandO' em incêndiO'.
NãO' sei se O'utres elementO's O'U O'utras instituições já haviam diagnO'sticadO' esse quadro com a
antecedência necessária. Se fO'rmO's verificar issO',
numa questãO' até pessO'al, se está pegandO' 1'O'gO'
em nO'ssa casa, rapidamente queremos chamar O'S
bombeirO's. FO'i O' que procuramos fazer. Desconheço a
açãO' do Corpo de BombeirO's do EstadO' de RO'raima
antes de estarmos empregados na O'peraçãO'. TE!nhO'
conhecimentO' apenas dO' episódiO' ocorridO' nO' dia 14
de março, quando e GO'vemO' do Estado solicitO'u, pela
primeira vez, O' empregO' de nessas trO'pas.
EntãO', para n6s, ExércitO' BrasileirO', seguramente faltavam dadO's para que pudéssemes dizer:
'EstamO's numa situaçãO' de incêndiO' flO'restal nO' EstadO' de RO'raima'. ViemO's, pela primeira vez, a tO'mar cO'nhecimentO' dessa situaçãO' e da sua gravidade nO' dia 18 de marçO', quandO' O'S especialistas dO'
Ibama, numa apresentaçãO' feita nO' PaláciO' dO' GovemO', em que estavam presentes o Ministro Céltão,
O' GO'vemadO'r dO' EstadO' e algumas autO'ridades que
já citei, puderam mO'strar que estávamO's vivendO' um
quadrO' de incêndiO', e um incêndiO' de grandes propO'rções, comO' nO's disseram O'S especialistas. QuandO' perguntadO's sebre quantO' tempO' seria necessáriO' para debelar aquele incêndiO', se tO'dO' O' material
relaciO'nadO' e O'S nO'vecentO's e sessenta hO'mens de
cO'mbate aO' fO'gO' fO'ssem dispO'nibilizadO's, sua respO'sta fO'i que não pO'diam dizer nada a esse resp,eitO',
que nãO' tinham cO'nclusãO' alguma sO'bre isso pO'rque'
esse incêndio, segundO' eles, 'nãO' era um incêndiO'
acadêmico' - a palavra é deles.
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O que seria um incêndiO' acadêmicO'? É aquele
incêndiO' flO'restal que parte de um únicO' fO'cO'. PO'r
exemplO': uma pessO'a jO'ga um cigarro nO' meiO' da
mata seca e cO'meça um incêndiO'. Isso é O' incêndiO'
acadêmico, que, naturalmente, nas principais escolas de cO'mbate a incêndiO', nO's países mais adiantadO's, estuda-se cO'me debelar.
A principal diferença era que esse incêndiO' tinha dez fO'cos, segundO' levantamento do dia 15 de
marçO'; nãO' era apenas um, eram quinze. IssO' daí é
muitO', rápidO'. A evO'luçãe dO's acO'ntecimentO's, O'U
seja, a passagem da situaçãO' de queimada para incêndiO' - e, continuO' a dizer, não 'conseguimos identificar essa passagem -, é muitO' difícil de se avaliar.
AcreditO' que faltatam dados mais concretO's para que
as autO'ridades gritassem: 'Chamem O'S bO'mbeiros'"
Os bO'mbeirO's dO' EstadO' de RO'raima estavam
empregadO's, fazendo um excelente trabalhO', mas
para a dimensãO' dO' CO'rpe de Bombeiros, que nãO' é
feitO' para resO'lver um prO'blema de incêndiO' dessas
propO'rções, eles eram insuficientes. E, nO' dia 14,
pediram, pela primeira vez, O' nO'ssO' auxniO'.
QuantO' à segunda questãO', sobre se rejeitamO's O' auxíliO' da ONU preocupadO's com a intemaciO'nalizaçãO' da Amazônia, cO'm a segurança naciO'nal, O'U se pO'r acreditar na eficiência dO's nO'ssos
meiO's, eu queria dizer que O' assuntO' veiO' à baila em
pergunta feita na entrevista cO'letiva que dei à imprensa nO' dia 25 de março.
O rep6rter pergunteu-me: 'E O' auxniO' da
ONU?". Eu disse: "Eu nãO' tenhO' conhecimentO' de
nenhum auxniO' da ONU." Nada chegO'u a mim arespeitO' de auxíliO' da ONU. PelO' que me cO'nsta, a
ONU nãO' tem fO'rmadO' um efetivO' para acorrer nesta
situaçãO'. Existe, vamO's dizer, a intenção de se criar
um grupO', que seria chamadO' O'S Capacetes Verdes,
para atuar em situações dessa natureza.
Assim, respO'ndi que eu nãO' tinha cO'nhecimentO' de auxíliO' algum da ONU. E ele insistiu: "Se, pO'r
acasO', entãO', a ONU oferece~se ajuda, qual seria a
sua pO'siçãO'?" Bem, eu diria que nãO' necessitava
daquele auxniO'.
Uma coisa interessante: repO'rtO'-me à chegada
dO' meu cO'mandante, O' General Lessa. Ele me disse: "TO'des O'S meiO's dO' CO'mandO' Militar da Amazônia estãO' a sua dispO'siçãO'. É só vO'cê pedir que terá
aqui O' que precisar."
O General Lessa nãO' me impõe nada. PO'r fermaçãO' igual a minha, ele sabe que, se sO'u O' cO'mandante, deve ser preservada a unidade de comando e
que sei as necessidades da O'peração que estO'u vivendO'. PO'rtanto, nãO' é bO'm para a estrutura de co-
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mando recebermos meios não solicitados. Os meios
geralmente são oferecidos e o comandante operacional diz "quero" ou "não quero", "preciso" ou "não
preciso".
V. Ex@ há de reconhecer a situação extremamente difícil e a extrema responsabilidade para o comando operacional dizer. "Eu não quero, já iniciei a
mobilização nacional". Porque, a partir daí, a dose
de responsabilidade do comandante é muito grande.
Talvez fosse muito mais fácil eu ter respondido:
"Aceito qualquer meio.' Talvez, mas eu realmente
não precisava, por ter feito a mobilização nacional.
Eu acreditava no nosso pessoal e, posso acrescentar,
já julgávamos, nessa ocasião, tratar-se de assunto de
soberania nacional. E posso" ihes garantir, também,
que toda a instrução da minha e da tropa da Amazônia
visa à manutenção da soberania nacional na região
amazônica. É essa a instrução do nosso pessoal, e estamos preparados e nos preparando, cada vez mais,
para manter essa Amazônia brasileira.
Portanto, naquela ocasião em que foram oferecidas, direta ou indiretamente - talvez até como uma
sondagem -, determinadas forças cujas intenções
não se sabia exatamente quais eram, preferimos rejeitá-Ias e acreditar no valor do nosso bombeiro que demonstrou tê-lo -, para só então, se esgotados
todos os meios da mobilização nacional, podermos
dizer que queríamos meios externos.
Também lembro que essa operação ganhou
uma repercussão intemacional muito maior que inúmeras outras catástrofes de dimensões bem maiores por justamente acontecer na região Amazônica.
Isso mostra que o mundo todo está olhando para cá,'
talvez buscando uma oportunidade, algum motivo
para dizer: "Nós temos que socorrê-los, porque eles
não têm condições.' Felizmente, os nossos bombeiros foram competentes.
Quero dizer, também, que os recursos que solicitei ao Govemo Federal vieram, e vieram rapidamente, porque eu tinha pouco tempo para alimentar
todo esse efetivo e proporcionar boas condições
para manter essa operação em andamento.
Não sei se respondi tudo que V. Exi desejava.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Não sei onde
está a separação entre a Defesa Civil e o Exército.
Parece-me que o senhor é o responsável pela Defesa Civil. (Pausa.)
Não? DeSCUlpe-me, mas o texto diz "representante da Defesa Civil em Roraima", por isso estou fazendo essa confusão.
O Exército brasileiro representa a União nesse
espaço de combate ao incêndio. A ação federal, pa-
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rece-me, foi concentrada basicamente no Exército e,
depois, na Secretaria de Desenvolvimento Regional.
Foi possível elaborar-se uma lista de prioridades ou alguma coisa assim, que pudesse nortear a
Comissão para fazer, também, um apelo ao Governo Federal no sentido de viabilizar essas priorida~
des? Existiu essa preocupação de se estabelecer
uma ordem de prioridades, já não no combate ao incêndio, mas na reversão dos danos provocados,
seja no aspecto econômico, social ou ambiental?
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO Não temos, propriamente, uma situação de integração, ou de pertencer à Defesa Civil, ou de coordená-Ia
de uma forma geral. Normalmente, oststados e Municípios devem ter alguma coisa em termos de Defesa
Civil. No Estado de Roraima, sei que há um oficial da
Polícia Militar do Estado, encarregado da Defesa Civil
do Estado, como, em Brasnia, existe, dentro da Secrataria de Políticas Regionais, a.Defesa Civil.
Encaminhamos todos esses ensinamentos e
sugestões à Secretaria de Políticas Regionais. Inclusive, o elemento da Defesa Civil acompanhou, juntamente conosco, toda a operação. Portanto, muitas
dessas sugestões foram apresentadas verbalmente.
O contato foi muito facilitado por se tratar de um
ronel da reserva. Assim, há uma facilidade de diálogo, porque nos entendemos melhor e o nosso linguajar é semelhante. Tudo isso foi encaminhado.
Sei que havia um projeto - ainda com o Ministro Catão; não sei se isso continua - para que fosse
estabelecida em Brasília, na Secretaria de Políticas
Regionais, uma permanente sala de operações, de
onde se acompanhassem todos esses problemas
que pude~em ocorrer no Brasil, quer fossem secas,
inundações, incêndios ou catástrofes em que se pudesse necessitar de um socorro imediato.
Portanto, a participação do Exército foi episódica, como normalmente é nessas ocasiões. Tão logo
termina o problema, essa participação também se
encerra.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu 90staria também de fazer al9-U/'.'Is comentários. No final,'
farei duas perguntas.
'
,
Primeiramente; quero dizer que essa questão
da seca de Roraima, além do sofrimento da população e-do Estado com o incêndio, tentou fazer, por
meio da mídia, duas outras vítimas: uma delas é o
Exército Brasileiro, por conta das informações des- "
conectadas que foram I~vadas à imprensa; outra vítima são os próprios agricultores, que foram apresentados por parte da imprensa nacional como p~ssoas que não teriam condições de morar na Amazô-
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nia e que estavam colocando fogo na Amazônia porque queriam. Na verdade. isso foi muito abordado.
O depoimento do General Carvalho foi muito
importante. porque ele registrou a verdade. Ele rElpOsiciona questões importantes da atuação do Exército
Brasileiro. do Govemo Federal e do povo de Roraima nessa situação.
No dia 22 de janeiro. o Governador do Estado
decretou estado de emergência. Mas. somente no
dia 14 de março - portanto. quase dois meses depois -. por meio de um ofício não do Governador.
mas da Secretária do Gabinete Civil. Drª. Cilene Salomão. foi solicitado ao Exército Brasileiro a cessão
de 60 homens. e o Exército Brasileiro atendeu a
essa solicitação. Portanto. a primeira intervenção solicitada ao Exército foi feita quase dois meses depois
de decretado o estado de emergência pelo Govt~mo
do Estado. Antes disso. não houve nenhuma articulação entre o Governo do Estado e o Exército Brasileiro sobre a questão das queimadas ou sobre a
questão da seca do Estado.'
O SR_ Luís EDMUNDO DE CARVALHO -'
Não. Não houve solicitação. Empregamos um E!fetivo nosso no dia 8 de março.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Em
Apiaú. mas. por iniciativa própria •...
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO Atendemos a uma solicitação do pessoal de lá. Era
uma emergência.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - No dia
18 de março. houve uma reunião com o Ministro Catão e com o Presidente do Ibama, com a participação do Exército. Nessa reunião, foi abordada a necessidade de 960 homens e de equipamentos. Parece-me que v. E~ disse muito bem que. ao final da
operação. havia 1.700 homens na operação. portanto quase o dobro da necessidade apresentada tecnicamente para combater os incêndios em Roraima. O
Exército ainda colocou em disponibilidade guias. de
selva. segurança. operação e água potável.
Um outro oficio. também encaminhado pela Drt'
Cilene Salomão e não pelo Governador do Estado, o
que é algo estranho. foi feito no dia 18 de março. solicitando ao Exército Brasileiro a indicação do um
representante. O Exército Brasileiro indicou esse
representante na Comissão. Estou certo?
O SR_ Luís EDMUNDO DE CARVALHO - De
forma extra-oficial. já havia um representante quando chegou o oHcio. Se não me falha a memória. nessa oportunidade. o Govemador encontrava-~~ em
Brasflia. mas em estreita ligação com a Professora
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Cilene. Por isso. ela teria assinado esse documento.
(Palmas)
O SR_ PRESIDENTE (Romero Jucá) - Então.
no dia 22 de janeiro. foi decretado estado de emergência. e. somente no dia 18 de março. foi solicitado
oficialmente um representante do Exército na Comissão que discutiria as providências.
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO -Ao
invés da indicação do representante ...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -V. SI se
colocou à disposição para ser o coordenador da
operação.
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO - É.
Isso ocorreu no dia 19. No dia 19. foi feita essa solicitação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu ia
chegar nesse ponto. Depois da solicitação. o Exército
Brasileiro foi além e se colocou à disposição para coordenar, tendo em vista a condição operacional do próprio Exército e das Forças Armadas. que estavam engajadas - aí sim por determinação do Presidente da
República - no sentido de dar todo o suporte necessário para combater as dificuldades de Roraima.
A questão do apoio da ONU já foi bastante esclarecida aqui.
Estou fazendo essas perguntas. porque entendo, como já foi dito pelos outros Senadores. que o
Exército Brasileiro atuou de forma correta. O Exército Brasileiro. no momento em que foi chamado.
atuou de forma serena e tranqüila. mas com firmeza.
Mas se tentou passar para uma parte do País que o
Exército Brasileiro e o Govemo Federal não tinham
atuado em Roraima e que tinham deixado o Estado
de Roraima à míngua. Isso foi colocado. inclusive,
num filme editado pelo Govemo do Estado. Na verdade. essa foi uma grande injustiça com a atuação
do Govemo Federal no Estado.
É importante dizer isso. Inclusive. estamos requisitando o filme. Esse é um ponto de honra. não por
conta da questão de Roraima especificamente. mas
pelo que foi dito aqui por V. S·. pela Senadora Marluce Pinto e pelo Senador Sebastião Rocha. Ao referendar essa posiÇão e atacar o Govemo Federal e o
Exército - talvez. isso tenha sido feito deforma impensada -. um filme do Governo do Estado acabou
reforçando um discurso internacional de cobiça da
Amazônia de que não estamos preparados para
atuar na Amazônia.
,
Depois. colocou-se também na mídia que os
agricultores de Roraima estavam
deliberadamente
\
queimando suas propriedades. o que também não
era verdade. V. Sft disse aqui que existiram queima-
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das durante o processo de incêndio, o que é verdade. Mas existiram as queimadas - eu perguntaria se
V. Si tem conhecimento disso -, porque, em nenhum
momento, houve reuniões com os produtores e lhes
foi dito: "Parem de queimar, pois vamos mecanizar
por meio do Estado, para que vocês tenham condições de produzir, já que, sem queimadas e sem mecanização, vocês não terão o que comer". Isso não
..' foi feito. Pergunto a V. Sª se houve um processo de'
substituição de mecanização por queimada, durante
o processo de combate aos incêndios. Isso é do conhecimento de V. EXª?
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO Não. Não houve uma substituição de queimada pela
mecanização. Quando soubemos que as queimadas
continuavam, preocupamo-nos no sentido de que
providências fossem tomadas para coibir as queimadas e para dar um alerta a todo o pessoal de que
eles não podiam queimar, porque aquilo estava
comprometendo o êxito da _operação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Mas
Rão houve nenhum programa de substituição de
queimadas, colocando tratores à disposição dos
agricultores?
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO Que eu tenha conhecimento, não. Não tenho\conhe'\
cimento de nada sobre isso.
\

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V.\EXª
tem conhecimento de que alguns agricultores colocaram fogo deliberadamente para tentar ter abatimento de financiamento ou algo nesse nível?' Foi
constatado algum tipo de ação nesse sentido?
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO - Vários lugares estavam prontos para, neles, reali~-.
rem-se queimadas, e algumas dessas queimadasforam realiiadas. Não temos dúvidas quanto a isso,
mas não sabemos se a finalidade era consegufr abatimento em empréstimos.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço a V. Si. Seu depoimento só reafirma efetivamente
que o Govemo Federal e o Exército Brasileiro atuaram com responsabilidade, no sentido de defender o
povo de Roraima.
O intuito da Comissão, depois de ouvir todos
os segmentos, é prestar ao Pais os esclarecimentos
necessários, para que não se venda uma idéia, que
não é verdadeira, de que o Exército Brasileiro não
tem amor à Amazônia e não tem condição de protegê-Ia e de que o povo de Roraima não tem condições de obter um desenvolvimento auto-sustentável.
Temos condições disso e sabemos fazê-lo, mas,
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muitas vezes, falta apoio para que isso aconteça.
Mas há meios de mudar isso.
O Senado vai estudar a fundo essas questões
e agradece penhoradamente a V. EXª pelo seu depoimento.
O SR. Luís EDMUNDO DE CARVALHO _
Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de convidar a Coordenadora do Programa Comunidade Solidária e Secretária do Setrabs, D. Sueli
Campos, a compor a Mesa. (Palmas)
A SRA. SUELI CAMPOS - Exm; Sr. Senador
da República, Romero Jucá, Presidente desta Comissão; Senadora Marluce Pinto, Relatora; Senador
Sebastião Rocha, representante do Amapá; Senador
João França; General Luís Carvalho; demais autoridades aqui presentes; Srs. Deputados; senhoras e
senhores, fui convidada a fazer um pronunciamento
como interlocutora do Programa Comunidade Solidária, que é representado pela srª Ruth Cardoso.
No convite, foi solicitado que fizéssemos pronunciamentos em relação às causas e às conseqüências
do incêndio. Quero ater-me à parte que me cabe, à
questão social, relatando as conseqüências desse
grande incêndio que prejudicou tanto o nosso Estado.
Desde o dia 12 de março, a minha Secretaria,
por meio dos meus funcionários, tem envidado esforços, até fora do normal, para atender essa população
tão vitimada pelo incêndio. Começamos a obter informações, na primeira quinzena de março, de que todas
as roças dos colonos e os paióis onde estavam armazenadas suas sementes e seus alimentos teriam sido
queimados também. Por isso, eles ficaram sem alimeRts· aí a necessidade de distribuição da cesta.
O Go
o do Estado, prontamente, começou
a arcar com tod sse trabalho, com toda essa despesa não prevista nó~rçamento. Num esforço muito
grande, começamos li distribuir cestas. A partir de
abril, o Programa Comunidade-Solidária nos enyiou
8.470 cestas. Até o momento, o Góiierno, do Estado
já distribuiu 24 mil cestas, que se juntaram-,a es~s .
8.470; dessa forma, até o momento, mais de 30 mil
cestas já foram distribu(das.
Além da distribuição de alimento, também fizemos uma grande campanha para distribuir filtros, uma
vez que a nossa água estava totalmente prejudicada e
inadequada para o consumo. Orientamos as famnias
no sentido de que elas filtrasSem e fervessem a água.
Também distribu(mos redes e roupas, e a sociedade
nos ajudou na arrecadação dessas roupas. Então, estamos fazendo o nosso trabalho social.
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Neste momento, coloco-me à disposição da
Presidência, a fim de que se façam as perguntas necessárias.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço a V. Sª e concedo a palavra à Senadora Marluce
Pinto, Relatora da Comissão.
.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - srª
Sueli Campos, de acordo com a sua explicação,
dessas 32.470 cestas, 24 mil foram provenientes do
Governo do Estado e 8.470 foram provenientes da
área federal. Qual foi o critério adotado por localidade? Não a quantidade, mas o critério adotado.
A SRA. SUELI CAMPOS _ Primeiramente,
procuramos atender a região mais vitimada, dos rios
Apiaú, Mucajaf, Roxinho. Com a grande seca, da
qual decorreu a queimada, o pasto do nosso produtor totalmente inexistente, o critério que utilizamos
foi o da necessidade global, porque todos os pequenos agricultores daquela região estavam precisando.
Se o agricultor foi ao ponto de encontro solicitar a
cesta, acreditamos que precisava da cesta.
Como V. Exí! sabe, aquela região é composta de
pequenos produtores, que precisam dessa cesta. O
critério foi o da necessidade. A equipe visitou casa por
casa, vicinais por vicinais, fazendo essa assistência.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Eu também gostaria de saber de V. Si, para justificar no
Comunidade Solidária, porque, nós como Parlamentares, tomamos conhecimento in loco e fomos solicitados a explicar, se foi elaborado, com a anuência
de V. Si, aquela relação encaminhada ao Comunidade Solidária designando quais as localidades que
necessitavam da medida urgente de o Governo Federal encaminhar as cestas.
A SRA. SUELI CAMPOS - É claro que foi com
minha anuência. Na verdade, procuramos atender
primeiramente a região afetada pelo fogo, pelo incêndio. V. Exí! já colocou a discriminação de alguns
Municípios que são do seu Partido. Em momento
nenhum houve discriminação. Normandia, cujo Prefeito é do Partido do Governador, também não E!stava num primeiro momento. Mas isso foi um detalhe
que não prejudicou o Município, porque atendemos,
sem discriminação, todos os Municípios do nosso
Estado. A cesta foi liberada - os Prefeitos presentes
podem confirmar - para todas as áreas; não sornente as de queimadas como também as atingidas pela
seca. As roças estavam totalmente sem condições
de produzir alimento.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dª Sueli, no dia 02 de janeiro, visitei a BR-174 e parte da
BR-210, porque já estava preocupada com a procu-
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ra a minha pessoa por produtores falando em seca.
Como não queria chegar a Brasnia sem dados coneretos - havia produtores que chegavam a mim dizendo que já não havia água nem para0 gado, nem
para as pessoas ingerirem - saímos em visita, o Deputado Hélder, o Deputado Lúcio Távora, a Deputada Eugênia, a Drª Odete, a Vereadora Sônia, que,
na época, estava como Presidente da Cârnara. De
lá, visitamos várias localidades, do dia 02 ao dia 11
de janeiro. Presenciamos uma seca como'não podia
supor que estivesse acontecendo na Amazônia. Quero
saber de V. SB, como Presidente Regional do Comunidade Solidária, a partir daquele período - nós mesmos
não tínhamos água nem para tomar banho, era preciso
providenciá-Ia por outros meios - qual foi a medida
que V. Si! tomou como presidente do Comunidade
Solidária a partir do início de janeiro?
A SRA. SUELI CAMPOS - Primeiramente, é
importante ressaltar algumas questões. Por exempio, o Governador decretou estado de calamidade
pública em 22 de janeiro - não pela queimada, mas
pela seca. Conseqüências advindas dos fatos e das
necessidades surgidas perduram até que pudéssemos tomar alguma atitude.
No momento em que podíamos arcar com nossos programas atendendo às pessoas, nós o fizemos. Quando concluímos que não era mais possível
continuar e que precisávamos recorrer ao Govemo
Federal e ao Comunidade Solidária, assim procedemos. Todos os nossos contatos, ofícios etc estão registrados num documento a que V. ExB e os demais
terão acesso. Nele estão consignada~ todas as nossas ações e visitas a Brasília, que fizemos na companhia de prefeitos solicitando à Secr~tária Executiva, Ana Peliano, que desse uma atenção especial
aos nossos pedidOS numa ocasião em que tínhamos
dificuldades para acelerar nossos convênios e pleitos dos municípios em geral. Tudo isso constará de
um relatório que será fornecido à Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Há outra pergunta: V. Si mencionou que apenas em abril o
C,omunidade Solidária encaminhou as cestas. Nós
Parlamentares, tivemos uma reunião com a Secretária Ana Peliano, na presença de vários prefeitos e
prefeitas. Antes daquela relação, vieram apenas como foi dito - 8.460 cestas, mas foi exatamente o
número que havia sido solicitado.
Não tínhamos visto o documento pedindo as
cestas. No momento em que a srª Ana Peliano comunicou-nos que já estavam a caminho as 8.460 cestas,
questionamos bravamente o número enviado porque
pensávamos que elas não resolveriam o problema.
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A SrII Ana Peliano imediatamente abriu uma
c"estas e vocês vão dar 8 mil. Então, na segunda repasta e disse: foi o pedido que recebemos. E nos
messa, que ainda não veio, poder,emos corrigir esmostrou a correspondência que solicitava as ,cestas,
ses números tranqüilamente. (Palmas.)
bem como indicava a quantidade de cestas por locaA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - SrII
lidade. Normandia, Bonfim e Cantá estavam fora
Sueli, após ouvir de V. Sª que o problema está condessa lista.
sOlidado, devo dizer que,'se insisto, é porque conhe··
'A SRA. SUEU CAMPOS - Veja bem, Senadora, ...
ço a situação do Estado.
A SRA. SUELI CAMPOS - A questão referen ..
A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto) - Entãó,
ficamos constrangidos.
te ao atendimento. por enquarite" está resolvida.
Estava presente, naquele momento, com uma
Com apoio ou não do Comunidade Solidária, esta..
quantidade muito pequena de cestas, a Prefeita de
mos atendendo às necessidades da população.
(Palmas.)
Mucajaí. Na hora informamos à Secretária que
aquele .f11unicípio era o mais atingido e não só a reA SRA. RELATORA (Marlucl! Pinto) - Não esgião do Apiaú e do Roxinho.
tão. Então, como (} Plenário 9stft tão empolgado,
Fizemos um remanejamento, solicitando a
faço a seguinte pergunta a V. Si: Ile 2 até 10 de ja' neiro, quando o povo já estava passando sede, onde
anuência dos prefeitos presentes. Aumentamos a
porção concedida ao citado município, diminuímos a
estava a Presidente do Comunidade Solidária?
parte de outros, pois, naquele instante, os caminhõA SRA. SUELI CAMPOS - srª Senadora, essa
es já estavam na estrada.
resposta não está no contexto da exposição para a
Conversamos. com ela sobre a quantidade de
qual fui convidada. Então, me furto a respondê-Ia.
cestas, ao que a Secretária perguntou: o que podía(Palmas.)
"
mos fazer se nos foi pedida essa quantidade?
A SRA_ RELATOB~I (Marlur:e Pinto) - Real'EstQ\J mencionarido esse fato não para dizer
mente, V. S' não pode responder.
da, obrigação 'de mandar tudo o que fosse suficierite,
A SRA_ SUELI CAMPOS - Até posso, mas
mas poderia ter sido 'enviado um número maior" de
não responderei, pois isso não diz respeito ao tema
cestas. Por isso perguntei se
SI havia acompapara cuja exposição fui convocada. Estamos entrando num campo pessoal. Assim, torna-se difícil continhado essa solicitação, que pode ter sido deixada a
critério de outra pessoa, que, provavelmente; comenuar. (Palmas.)
teú um engano com relação às cotas. Peço apenas
A SRA. RELATOIRA (Marluce Pinto) - A perque me seja explicado o que ocorreu.
gunta é procedente e não se trata da questão pessoal.
l'
"A SRA_ SUELI CAMPOS ...:. No primeiro moEnquanto o povo já estava passando sede e fome, V.
mento,é difícil prever a quantidade de cestas que
Si foi, com seu esposo e sua famnia, para Nova IOrqU f3
será necessária. O processo foi se desenvolvendo, e
passar a temporada de Ano Novo. Viajar para aquela
chegarnos, hoje, em 30 mil cestas. É difícil fazer
, cidade norte-americana nãlo constituiria nenhum prouma previsão. No que tange às comunidades ind1ge- ---bl~ o vôo não tivesse sido no avião do Govemo
nas, por exemplo, sabemos quantas famílias exisdo Estaoo,,(Manifestação do Plenário.)
tem. Se fôssemos recolher os dados da Secretaria
Estou satisfeita com as tmrguntas e muito mais
de Agricultura, por produtor, talvez tivéssemos de
com as respostas.
dispor de 100 mil cestas? ousei lá quantas. É comO SR. PRESIDENTE (R(lQJ§fO Jucá) - Tenho
plicado avaliar, num primeiro r;nomento, ,quantas vão
algumas perguntas rápiâas,,-afazer: Peço silêncio ao
ser necessárias..
Plenário, por favor.
. -'~-.
A SRA. RELATORA (Marlu~ Pinto) - InterComo foi feita a distribuiçã:> das cestas: por interrompendo V. SI, pergunto-lhe: não teria sido muito
médio da Prefeitura ou dimtamente pelo Govemo do Esmais razoável pedir 100 mil cestas para tentar contado?'Qual o mecanismo utilizado Ílessa distribuição? '
seguir 50 mil, obtendo-se um atendimento maior?
A SRA. SlJIELI C:AIVlPOS -, As cestas estão
sendo distribuídas por urna comi~,são chefiada pela
A SRA. SUELI CAMPOS - SrII Senadora, isso
Defesa Civil, coordenaefa pelo Capitão Kléber, e por
não vem mais ao caso. Trata-se de algo já consolifuncionários de modo g€'ral. O mencionado órgão
dado no Progl'élma, já estamos atendendo. (Palmas)
Já houve a primeira entrega; vamos ter de penão tem meios para tal. Então, a Secretaria de Ação
dir mais. Exporemos num relatório o número de enSocial é que arca com a logístiCéI de transporte de
cestas e de funcionários. Mas a coordenação cabe
tregas que fizemos e informaremos ao Comunidade
- Solidária o seguinte: estamos éhegando a 30 mil
ao Capitão Kléber.
Novembro de 1998
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Há participação das Prefeituras?
A SRA. SUELI CAMPOS - Sim, todos os Prefeitos são convidados a participar. .
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Temos
recebido algumas denúncias de que uma parte dos
alimentos que seriam distribuídos estragou. Isso, de
fato, ocorreu? Parece-me, inclusive, que a imprensa
noticiou que, no Ginásio Tancredo Neves, have,ria
uma parte avariada desses alimentos estocad,:>s.
Houve estragos, houve alimentos jogados fora? O
que é verdadeiro nessas informações?
A SRA. SUEU CAMPOS - Sr. Presidente, todos têm ciência de que esses alimentos que vêm do
Comunidade Solidária são da Coríab e referem-se
àquele excedente que o Govemo Federal compra.
Esse alimento normalmente fica estocado por muito
tempo e, às vezes, chega até nós com uma datai já
próxima de seu vencimento. E foi o caso do arroz: .
realmente vinte toneladas de arroz tiveram seu prazo de validade vencido; não conseguimos entregá-lo
a tempo. O Governo do Estado imediatamente repõs
esse alimento para que a população não fosse Pl'Eljudicada.(Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Houve
alguma queixa de distribuição de produtos estra!;J8dos, quer dizer, esse tipo de produto estragado clhegou a ser distribuído para a comunidade?
A SRA. SUEU CAMPOS - Não, eu não tenho
conhecimento disso, mesmo porque fizemos uma
fiscalização bem detalhada, bem criteriosa, para que
a população não recebesse alimentos estragados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - filão
houve nenhum tipo de reclamação, de denúncia
quanto à distribuição?
A SRA. SUELI CAMPOS - Não, não tenho
ciência disso. Creio que não.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria, também, de saber se, no momento em que o
Govemo do Estado solicitou ao Govemo Fedoral
apoio, houve esse apoio. Como foi o relacionamento
do Governo do Estado com o Comunidade Solidária,
com a área social do Govemo? Houve apoio ou houve, de certa forma, negativa de apoio por parte do
Govemo Federal?
A SRA. SUEU CAMPOS - Não, de jeito nenhum. PQr sinal, quando estive, pela última vez, em
Brasília, 'até agradeci ao Presidente da Conab a
atenção,e
o parabenizei pela rapidez com que os aliI
mentos/chegaram aqui. Eles só nos deram muito trabalh01POrqUe tivemos de empacotar quilo por quilo.
Isso ocasionou um pouco de atraso na distribuição
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porque se tratava de unia quantidade grande de alimentos para pesar e empacotar. Fomos bem atendidos e os alimentos chegaram rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gos·
taria de perguntar, por fim, se a senhora tem conhecimento, alguma prova, algum documento, de que
algum parlamentar ou alguma pessoa tentou atrapa·
Ihar as ações do Govemo Federal, do Govemo Esta:
dual aqui no Estado, no' tocante ao atendimento ou
do incêndio ou das vítimas da seca.
A SRA. SUEU CAMPOS - Bem, Senador, sinto muito em dizer, mas há uma voz geral de que a
sua preocupação é grande para que o Govemo Federal mande recursos aqui para o Estado, uma vez
que o Govemador é candidato à reeleição e a sua
esposa, Senador Romero Jucá, também é candidata
ao Govemo. (Palmas) Então a sua preocupação de
que o Govemo do Estado receba beneficios do Govemo Federal é muito grande para que seja beneficiado nessa próxima eleição. Issa-.af é uma voz geral.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Além da
voz geral, a senhora tem algum documento, algum
fato, alguma prova que possa comprovar isso?
A SRA. SUEU CAMPOS - É claro que não tenho um documento, é a voz do povo, é o que estamos ouvindo nas ruas ...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Mas a
senhora confirma essa acusação?
A SRA_ SUEU CAMPOS - Eu já falei, é uma
voz geral, é a voz do povo, é o povo que está dizendo. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A senhora confirma .8 ~cusação?
. A SRA. SUEli CAMPOS - É o povo que está
dizendo, é o povo que está dizendo nas ruas que V.
ExB está preocupado que o Governo Federal ajude o
Govemo do Estado, porque o Neudo Ribeiro Campos· é candidato à reeleição e a esposa de V. Extambém é candidata ao Governo. Então é natural
que V. Ex- se preocupe.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Não,
mas eu não me preocupo com isso, pelo contrário.
Então eu gostaria de dizer à senhora que, por conta
dessas afirmações, eu particularmente - não sei a
Senadora Marluce Pinto -, vou mover uma ação judicial para que a senhora possa provar efetivamente
o que afirmou.
A SRA. SUEU CAMPOS - Tudo bem. Eu não
afirmei, eu disse que ouvi o povo falar. O povo está
falando nas ruas.
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O SR PRESIDENTE (Romero Jucá) - ElJ que-

ro dizer inclusive à senhora, ou a qualquer pessoa
daqui que queira encaminhar qualquer documento à
Comissão sobre esse assunto, que a Comissão estará aberta para receber qualquer documento, qualquer informação, mas quero dizer que, por conta das
afirmações, se a senhora confirma, nos vamos 'mover uma' ação para efetivamente tirar a 'limpo essa
história. Entendo que, quando assumimos um cargo
público - eu falo por mim, a Senadora Marluce Pinto
pode falar por ela, assim como o Senador João
França pode falar por ele -, temos responsabilidade
com Estado. E diria mais: não fomos procurados eu sou um Senador da República do Estado -,em
nenhum momento, "por qualquer representante dó
Govemo do Estado ou alguém para que fizéssemos
qualquer gestão no sentido de ajudar nos desdobramentos dessa questão.
Pela posição individual minha, da Senadora
Marluce Pinto e de outros parlamentares federais,
trouxemos recursos para os prefeitos, lutamos por
recursos, por equipamentos e por pessoal junto ao
Governo Federal e nós não vamos admitir, por irresponsabiiidade, qualquer pessoa, desde o govemador
do Estado a qualquer servidor público, venha assacar contra a minha honra,contra a da Senadora ou a
do Senador João França, porque nós não agimos
dessa forma.
Eu queria agradecer à Secretária, Dona Sueli,
pelas informações, pelas questões apresentadas: Os
depoimentos estão gravados e as questões vão ser
encaminhadas.
Muito obrigado: Boa-tarde.
A SRA. SUELI CAMPOS - Boa-tarde.
O SFt PRESIDENTE (Romero Jucá) - Vamos
continuar nossos trabalhos agora, ouvindo o prefeito
do Cantá, Paulo Peixoto. Gostaria de saber do prefeito se ele quer fazer alguma observação antes de
passarmos às perguntas. Em qualquer caso, colocome à sua disposição. ,
O SR. PAULO PEIXOTO - Exmº . Presidente
da Comissão do Senado, Senador Romero Jucá,
Senadora Marluce pinto, Senador João França, Senador Sebastiãó Rocha, do Amapá, depuiados presentes, secretariado, Ministério Público, plenário, vereadores do Município do Cantá que aqui se encontram, prefeitos do interior, Tiririca., gostaria de responder diretamente às perguntas, pois não tenho nenhum comentário a fazer.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)- Passo a
palavra à Senadora Marluce Pinto, relatora da Comissão.

o
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Prefeito
Paulo Peixoto, eu gostaria que V. Ex" especificasse
aqui o dia em que foi decretado pela sua prefeitura,
por intermédio de V. Exª, o estado de emergência no
Município do Cantá, em decorrência da seca.
O SR. PAULO PEIXOTO - Não me recordo o
dia exato em que decretei o estado de emergência,
mas sei que faina início de janeiro. Eu posso mandar encaminhar a esta Comissão a cópia do decreto
que estabeleceu o estado de emergência no município.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Gostaria de perguntar também a V. Exª se no dia em que
nós estivemos pela primeira vez com o Ministro Fernando Catão - Ministro de Políticas Regionais, que
trata desses assuntos - já havia ido alguma autoridade aqui do Estado de Roraima procurar o Ministro.
O SR. PAULO PEIXOTO - Não. Como o ministro falou, a primeira pessoa a prOCurá-lo fui eu.
Quando decretei o estado de emergência no município, liguei piua a Senadora Marluce Pinto, para o
Deputado Federal Francis,co Rodrigues e pedi-lhes
que marcassem uma audiência com o Ministro Ca·
tão. Nessa audiência, ele disse que eu era o primeiro prefeito do Estado de Roraima a procurá-lo em
busca de recursos para enfrentar a seca. Inclusive,
ele ficou dizendo que no Norte não 'haveria seca,
momento em que lhe mostrei o decreto do estado de
emergência no município - esse decreto passou
pela câmara municipal e todos os vereadores a ele
foram favoráveis. Fui a Brasma, mostrei o decreto,
ÓS jornais, fotogr~fias dos 19arapés secos, do Rio
.GachorrO-;--OuitauaúEN:Ie outras localidades dentro
do nosso município. levei fotografias para--p Ministro
Catão, e outros materiais. Foiênt~o que ~e~isse
que iria telefonar para o Governo do Estado e para--.
outros prefeitos e convidá-los a ir à Brasília para \
conversar sobre esse problema da seca no nosso
municfpio.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Paulo Peixoto, sem declinar o nome do Prefeito - não
vem ao caso -, V. EX- confirma que os dois viajaram
juntos para irmos ao Ministro e que ele retomou - eu
não gostaria de entrar nessá assunto, mas já que
não está havendo o devido respeito para com os
membros da Comissão_ - e que na terça-feira V. Ex"
ligou para o meu gabinete dizendo que estava sozinho, porque o outro prefeito havia sido chamado
pelo governador para resolver aquele caso de Normandia?V. Ex!! confirma isso? Confirma a presença
do prefeito de úma cidade do município, que também estava com sérios problemas?

15816 Terça-Feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

O SR. PAULO PEIXOTO - Eu tinha até conversado Com esse prefeito. Ele foi de carro até Manaus e lá nós nos encontramos para ir a Brasília.
Chegamos a Brasília pela manhã e à tarde ele recebeu um comunicado para que voltasse a Roraima.'
Na manhã seguinte, liguei para saber se a audiência
estava confirmada e V. Exª falou que os dois preteitos deveriam esperá-Ia no ministério. Disse-lhe então que o outro prefeito tinha voltado para Roraima e
que só estava eu. Confirmo esses fatos.

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vinte de
janeiro de 1998, depois até de eu já haver feito dois
pronunciamentos da tribuna do Senado.
Vamos dar prosseguimento às perguntas - que
serão poucas -, porque realmente não tenho muito a
perguntar ao prefeito, uma vez que temos a~dado
pelo Município do Cantá e por outros e s,abemos da
assistência que o prefeito tem dado âó produtor muitas vezes lançando mão de máquinas empresta'
das.

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Prefeito
Paulo Peixoto, V. EXª confirma que, quando de sua
segunda ida ao Ministério, o Ministro falou que, já havia telefonado para o Governador para reunir a bancada e os prefeitos? Confirma que V.Ex!! fez ao Ministro um grande apelo quando chegamos à cone lusão de que estava havendo muita demora e que solicitei do Ministro que, até que ele resolvesse o ca!;o
do Estado como' um todo, liberasse R$2 milhõEls
para as prefeituras do interior, a fim de que pudessem ser tomadas as devidas providências? V. EXª.
confirma esse nosso diálogo?

Quero saber de V. EXª, Prefeito Paulo Peixoto,
se, quando iniciou a seca, V. EXª recebeu alguma visita por parte do Governador do Estado com o objetivo de formalizar alguma ação conjunta 'de combate a
seca?
O SR. PAULO',PEIXOTO - Não.

,
O SR. PAULO PEIXOTO - Confirmo, sim. Inclusive, eu e o Ministro Catão fizemos alguns cálculos para estabelecer quanto caberia a cada município. O município mais atingido receberia uma determinada quantia e o município menos atingido receberia outro valor. Confirmo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Faço
essas perguntas para esclarecer alguns fatos. Fomos ao Ministro, mesmo ainda não havendo qualquer providência por parte da maior autoridade, e
solicitamos uma verba, mesmo que fosse pequena,
para que os prefeitos pudessem tomar providências
mínimas para trabalhar. Não foram excluídas prefeituras, não fomos lá pedir apenas para algumas prefeituras. Não se levou em consideração política paltidária, mas sim política social.
O SR PRESIDENTE (Romero 'Jucá) - Eu queria pedir um minuto ...
O SR. PAULO PEIXOTO -; Senadora, só para
que conste o dia exato em que foi decretado o estado de emergência ...

"
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O SR PRESIDENTE (Romero Jucá) - Prefeito,
só um minuto. Vai ser preciso trocàr\a fita que está
sendo gravada.
\
O SR. PAULO PEIXOTO - ...confirmar o pedido que V. Ex!! fez. O decreto que estabeleceu o estado de emergência no município é o Decreto nº
'
001/98, do dia 20101/98.

A SRA. RELÁTORA (Marluce Pinto) - E por
parte da Secretaria de Agricultura? Os produtores foram visitados por ela para oferecer alguma assistência?
O SR. PAULO PEIXOTO-Logo depois houve
uma ação do' Governo do Estado no Município do
Cantá. Chegaram as retro-escavadeiras - seis, sete
retro-escavadeiras -, em fevereiro/março. Foi mais
ou menos nessa época que começou essa ação lá
no Município do Cantá .
A SRA. RELATORA (Marluce,Pinto) - No relatório que recebemos da S~retaria de Agricultura
está constando... E·nós reêebemos aqui documen. tos em público, todos viram e ouviram -, consta que,
no Município do Cantá, foram cons!ruídos seis po. ços, cem açudes com capacidade 'para 220 metros
cúbicos de água... Ah, é, 400 açudes, é isso mesmo,
e 300 de 50 metros cúbicos e mais uma barragem.
Quanto à barragem nada se diz, não há especificações; com relação aos poços também não há especificações. Mas, realmente, para o Município do
Cantá constam cem açudes com capacidade para
220 metros cúbicos de água, 300 de 50 metros Cúbicos,uma barragem é seis poços. V. Ex!!. confirma a
construção,'no Municípi6 do Cantá, dessas obras?
Quero saber quanto a poços, açudes e barragens.
O SR. PAULO 'PEIXOTO - Ao que me consta,
dentro do Município do Cantá - estão aqui presentes
três vereadores do município, todos três do PP8,
que podem confirmar o que digo - foram' cavados
vários cacimbões com as dimensões de 3m X 8m e
3m de fundura. A única obra que foi feita na seca, no
Município do Cantá, foram os cacimbões.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quantos cacimbões?
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. O SR. PAULO PEIXOTO - Não posso afirmar
com exatidão diante desta Comissão, porque o prefeito não foi procurado para fazer esse trabalho juntamente com o Governo do Estado. Não posso dizer
a quantidade de cacimbões que foram feitos no município, mas em quase todas as vicinais houve o trabalho dos cacimbões.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Mesmo
não sabendo a quantidade, V. EXª chegou a ver algum desses poços que foram construídos lá?
O SR. PAULO PEIXOTO - Os cacimbões?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Os cacimbões, porque caci'Tlbões aqui não há, mas há poços. Aqui há poços, açudes e barragens. Quanto a
esses cacimbões, V. EXª tem conhecimento da...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deixeme fazer uma complementação. É o seguinte: no relatório do Govemo cita-se a construção de poços que devem ser poços artesianos, não sei -, de açudes e de barragens. Açudes e barragens têm um
custo, é um tipo de obra, e cacimba é um outro tipo
de obra. Eu queria saber se foi feito algum açude no
Município do Cantá ou se foi feito buraco, poço ou
cacimba.
o SR. PAULO PEIXOTO - Foram feitas cacimbas às quais damos o nome de cacimbões, que têm
as dimensões de 3m X am e por 3m de fundura. Esses cacimbões foram feitos no Município do Cantá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Açude
não foi feito?
O SR. PAULO PEIXOTO - Não.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. EXª
confirma que recebeu de Brasília R$150 mil - depositados na conta da Prefeitura - para a construção
de poços e uma barragem?
O SR. PAULO PEIXOTO - Confirmo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quantas barragens e quantos poços?
O SR. PAULO PEIXOTO - Do plano de trabalho e do convênio que o prefeito assinou aqui em
Boa ,Vista, constam um poço semi-artesiano e 203
cacimbões. Com esses recursos, a prefeitura está
fazendo um poço artesiano na Confiança 2, na Vila
São Raimundo - não só o poço artesiano, como
também o encanamento de água para todas as casas às quais se destinam as águas do poço. Outro
poço artesiano começou a ser cavado ontem na Vicinal 10; lá também está sendo construído um poço
artesiano. Dos cacimbões que foram feitos, 53 foram
feitos no Picadão da 9.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Prefeito,
estou satisfeita com as minhas perguntas. Retomo a
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palavra para o Presidente da Comissão, Senador
Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Para
complementar as perguntas da Senadora, gostaria
de fazer algumas perguntas ao prefeito.
Primeiro: qual é a situação da distribuição de
alimentos? V. EXª está recebendo as cestas da Defesa Civil? Quem está fazendo o cadastramento
para a distribuição dessas cestas? Está havendo demora na distribuição? V. EXª está participando dessa
distribuição?
Estamos recebendo denúncias de que há envolvimento de questões políticas na distribuição dessas cestas. Isso, de fato, está ocorrendo? Como é
que está sendo feita a distribuição de cestas básicas
para atender as pessoas atingidas pela seca e pelas
queimadas no Município do Cantá?
O SR. PAULO PEIXOTO - Respondendo à
pergunta do Presidente desta Comissão: sei que foram distribuídas cestas básicas no município - em
vicinais, em vilas etc. -, mas nunca o prefeito foi
chamado para participar de alguma ação desse tipo
no município.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de chamar bem a atenção para a pergunta, porque no depoimento anterior a Secretária do Setrabs
e representante do Comunidade Solidária afirmou
textualmente - está nas fitas gravadas - que as prefeituras estavam participando da distribuição das
cestas por meio da Defesa Civil.
Gostaria realmente de esclarecer essa questão
clara, porque, se a prefeitura não estiver trabalhando
e participando da distribuição dessas cestas, inclusive do cadastramento das pessoas atendidas, está
sendo ferido um princípio básico do Programa Comunidade Solidária em nível federal. Portanto, gostaria que V. EXª mais uma vez confirmasse suas palavras.
O SR. PAULO PEIXOTO - Posso responder
pelo Município do Cantá, como acabei de frisar. Não
sei o que ocorre nos outros municípios, com os outros prefeitos, mas o prefeito do Município do Cantá
nunca foi chamado a participar da distribuição ou do
cadastramento das pessoas favorecidas no município.
Quero aqui também dizer que o Programa Comunidade Solidária já vinha atuando desde o início
do nosso mandato - eram distribuídas 100 cestas
básicas pelas prefeituras. Foi formada uma comissão de onze membros oriundos da Igreja Católica,
da Polícia Militar, do Govemo do Estado, da prefeitura - dessa comissão participaram todos os órgãos
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que pertencem ao município -, com o objetivo de faterem ficado forada relação que com ela se encontrava.
zer o cadàstramento das pessoas a serem favorecidas com essas 100 cestas básicas. Quero dizer ainO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Finalmente, gostaria de perguntar se V. Ex!! tem conhecida que fiquei muito contente quando, sexta-feira, fui
comunicado no Pronaf, durante uma reunião, de que
mento de alguma ação parlamentar que, de certa
forma, tenha impedido o Município do Cantá de rehavíamos sido agraciados com mais 200 cestas básicas que, a partir do dia quatro, serão distribuídas
ceber recursos ou de alguma atuação de qualquer
em ,confo.rmidade com o cadastramento feito no musegmento público, mesmo que seja de algum Parlanicípio:Agradeço a Senadora Marluce, o Deputado
mentar que não seja ligado ao seu grupo político, ao
Francisco Rodrigues, o Senador Romero Jucá, o
seu Partido. O senhor tem conhecimento de algum
Deputado Alceste, que aqui não estava presente, o
Parlamentar, de alguma instituição, de alguma ONG,
Deputado Luciano.
. de algum segmento público ou pessoal, de alguém
"
No entanto, quero dizer que - não sei quanto
que tenha agido, a qualquer momento, contra o Muaos outros municípios, falo pelo Município do Cantá
nicípio do Cantá, contra o povo do Cantá ou contra o
Govemo de, Roraima, no tocante a essa questão da
- a distribuição de cestas básicas para auxiliar no
enfrentamento da seca, da queimada, não contaram
distribuição de recursos e encaminhamento de solucom a participação da prefeitura municipal do Cantá.
ções para a seca ou para as queimadas?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. Ex!!
O SR: PAULO PEIXOTO - Não.
confirma que, no tocante ao Cantá,.a Secretária do
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Já havia
Setrabs, a Primeira-Dama, não falou a verdade
finalizado, mas quero deixar registrado que entendi,
quanto à distribuição das cestas? .
do que foi dito pela Presidente Regional do ComuniO SR. PAULO PEIXOTO - Não posso,dilzerdàde Solidária, srª Sueli Campos, que o Govemo
Federal participou com oito mil cestas e o Governo
que ela não falou a verdade. Estou dizendo que a
prefeitura nunca participou dessa distribuição.
do Estado, com 24 mil. Portanto, para ficar bem claro nos registros dos Anais do Senado, quero que fiO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) _ Mas ela
afirmou que participou.
. que registrado que, até a data de hoje, 24 mil cestas
não estão incorporadas aos recursos destinados ao
Governo do Estado na verba emergencial, e, sim, do
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Foi c:onvidado?
Governo do Estado.
O SR. PAULO PEIXOTO - Não.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Bom,
agradecer a presença do Prefeito Paulo p'eixoto pela
eu gostaria de perguntar também a que motivo V.
atenção e pelas informações prestadas. Gostaria de
EXª atribui o fato de o Município do Cantá ter ficado
convidar <'> Dr. Sales Eurico, Representante do Minisfora daquela programação de distribuição inicial das
tério Público Estadual.
cestas básicas? Foi coincidência? Foi falta de neDr. Sales, agradecendo a sua presença, gostacessidade das pessoas que estão no municípilo ria de dizer que a palavra lhe fica facultada caso o
elas não precisavam de cestas básicas? A qU(~ V.
senhor queira fazer alguma coloca.ção. PosteriorEx!! atribui a exclusão dos municípios do Cantá H de
mente, os membros perguntarão.
Bonfim quanto à distribuição de cestas básicas? Por9 SR. SALES EURICO - Digníssimo Senador
que esses municípios não fizeram parte da relação
Romero Jucá, Presidente desta, Comissão; Senadodo Govemo do Estado para o atendimento do Cora Marluce Moreira Pinto, Relatora; Senador Sebasmunidade Solidária?
tião Rocha, do Amapá; Senador Joãd França, é uma
O SR. PAULO PEIXOTO - Quero aduzir que,
honra estar aqui para trazer a palavra do Ministério
além dos municípios do Cantá e de Bonfim, também
,Público em relação a esse fato --: queimadas - que
foi excluído o Município de Iramutã.
ocorreu em nosso Estado, e não só no nosso EstaO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - E Nordo. Também gostaria de saudar os Srs. Deputados,
mandia, também. A área norte.
os Srs. Secretários e a comunidade em geral. .
O fato queimada não é novo. É um fato históriO SR. PAULO PEIXOTO - E Normandia. Esco,
tanto
é que um etnólogo alemão, Koch~Grün
ses municípios ficaram fora da relação que se enberg, no início do século, registra uma lenda, Taure. contrava com a SRA. Ana Peliano, da qual pedi uma
páng - é um grupo indígena que habita a fronteira
cópia. Não a consegui. Não sei qual foi o motivo
com a Venezuela, no monte Roraima -, que diz que
para que esses quatro municípios - digo pelo meu -
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aquela região de savanas da Venezuela se originou
de um'grande incêndio. Também, em 1920, aqui no
Estado, tem-se notícia de um grande incêndio, de
uma grande fumaça que havia,em Boa Vista.
"Essefenômeno EI Nino, um dos responsáveis,
talvez mais direto, pela falta de chuva e pela estia-';
. gem na região nesse ano de 1997, tambémjáocorrelfem1981'de uma forma muito marcante noEsta~
do. Também havia previsões meteorológicas feitas
pelo Instituto Nacional de Meteorologia, pelo Inpe,
além do fenômeno EI Nino, de cuja existência já se
sabia. Portanto, não há novidade nisso.
No entanto, um fato que me surpreende e que
causou grande impacto a nível nacional é de que havia, realmente, informações disponíveis no Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais que informavam o
Govemo Federal da existência das secas e das
queimadas. Por meio de satélites, temos ... Sobretudo, tenho uma imagem interessante do NOAA - que
é um satélite americano -, de 12 de março de 1998,
onde temos a presença de focos de incêndio em
toda a América do Sul, nessa parte do Hemisfério
Norte onde estavam ocorrendo as queimadas.
Temos grandes queimadas, 52 focos de incêndio naVenezuela, temos focos de incêndio no Suriname, na Guiana, na ColQmbia, no Equador e também no Brasil, nessa região do Cantá - o que podemos constatar através de uma imagem da: Rotary
que circula a nível internacional e que começa sobre
Roraima, nesse fenômeno do incêndio catastrófico
que lá ocorreu. Ocorreram incêndios em outros países amazônicos do Hemisfério Norte também no ano
passado - e aqui trago o depoimento que me antecedeu, o depoimento do Deputado Elder.
Em agosto do ano passado, quando estive em
uma reunião do Conselho Nacional de Procuradores
no Amazonas, o aeroporto estava praticamente fechado, os aviões não podiam decolar à noite tal a
quantidade de fumaça. Durante a madrugada não se
podia respirar na cidade de Manaus. E ninguém falou no fogo. Esse fogo voltará este ano talvez de forma bem mais dramática, em razão da seca provocada pelo fenômeno EI Nino, que continua e provoca
um ressecamento.
Possuímos relatórios anuais disponíveis _ tenho os mapas feitos por satélites - das queimadas
·I no que chamamos\ d"
.
no BraSI,
e arco das queImadas". É uma zona que vai dp' Acre, passando por
Mato Grosso, Tocantins, até o Piauí, com uma faixa
de 1.000 quilômetros de largu1ra que vem subindo do
centro-sul do País em direçãç à Amazônia. As queimadas ocorrerão em agosto e's9tembro deste ano.
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Em relação a isso, todos os Procuradores de
Justiça do Brasil que aqui estiveram na época das
queimadas decidiram trabalhar junto com órgãos de
fiscalização estaduais e federais em uma política de
prevenção ou, pelo menos, de sensoreamento e de
controle das queimadas. Atualmente, através de
aparelhos de satélite, em nosso próprio gabinete,a
um custo r.elativamente caro, mas não exorbitante'por volta deR$200 mil-, temos condições de monitorar as queimadas em todo o Estado e em toda a
Região Amazônica em tempo real.
Coma foto do satélite, tomamos um raio de
1.000 metros onde está localizado o fogo, e, através
do mosaico dos proprietários de terra da região, sabemos onde está ocorrendo a queiTi1ada. É, portanto, muito fácil, já que há instrumentos como esses de
sobra, disponíveis. Penso que devemos nos articular
e estar preparados para o próximo ano, quando novamente vai-se repetir o fenômeno das queimadas,
tenho certeza.
Estamos trabalhando em um relatório do Ministério Público, comparando-o com relatórios de outras
instituições, onde pretendemos fazer, o levantamento
do que foi o incêndio aqui no Estado de Roraima.
Chamamos a isso de um projeto de avaliação, de
prevenção de incêndio para o próximo verão. Pretendemos envolver nesse projeto o Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento - Seplan, do Departamento de Meio Ambiente, Defesa
Civil, Casa Civil, Casa Militar, para que possamos
monitorar a questão em um trabalho conjunto. Temos dados que nos são fornecidos pelo Inpe, pelo
satélite NOAA, que é norte-americano, através da
base do Equador, tendo em vista Roraima não estar
coberta por satélites brasileiros na época em que
ocorreu o incêndio.
Hoje, no entanto, através da Estação de Rastreamento de Cuiabá, temos a possibilidade de
acompanhar qualquer dano ecológico no Estado de
Roraima. Temos, ainda, a disponibilidade das fotos
do satélite NOAA, do GOES, do LANDSAT e. do
SPOT. E temos entrado em contato com a Embrapa,
com o Inpe, com o Ministério do Exército, o Departamento de Polícia Federal, o Ibama, para que, em .
uma ação conjunta, possamos .minimizar as conseqüências dos incêndios que estão ocorrendo na Floresta Amazônica.
Não quero repetir o que já foi dito. Portanto, coloco-me à disposição para eventuais dúvidas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passarei a palavra à Senadora Marluce Pinto, Relatora da
Comissão.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dr. Sales Eurico, Representante do Ministério Público Estadual, agradecemos a exposição de V. Sª . Realmente, muito poucas serão as perguntas, tendo Elm
vista que V. Sª se deteve nas informações técnicas ..
O SR. SALES EURICO -Exatamente.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - O Estado de Roraima teve conhecimento sobre as queimadas antes da notícia tomar vulto nacional e, depois,
internacional. Não foram as queimadas usuais, como
disse V. Sª, já que sabemos que é normal o produtor
rural queimar a fim de fazer o plantio, e não apenas
na Região Amazônica, mas em outras localidades
onde haja necessidade. Este ano, no entanto, foi diferente. Não que o produtor tenha queimado lem
maior quantidade, mas sim em decorrência do qUE! já
foi mencionado: a seca. O mato ficou muito seco, o
que fez com que o fogo se alastrasse, ajudado pelo
vento, em grande velocidade.
Eu mesma não ignoro o fato, pois acompanhei
desde dezembro, andando pelo Estado, inclusive
aqui, no Município de Boa Vista. Quando ocorreu o
fenõmeno, não foram logo tomadas as devidas providências. Gostaria de deixar isso registrado, pois
embora V. Sª não estivesse presente, não tenho
cemo me enganar com as datas, pois tivemos um
pequeno recesso entre o Natal e o dia 11 de janE!iro,
retornando aos trabalhos no dia 12 de janeiro. Já
nas minhas andanças pela BR-174 e BR-21O, fiquei
preocupada. Por esse motivo, ao chegara Brasília,
no dia 12 de janeiro, estive presente em audiênc:ias
com várias autoridades, às quais solicitei verbas.
para a seca, também já participando que praticamente estava se iniciando um incêndio. Isso a 12 de
janeiro.
V. Sª, por acaso, já que aqui reside, chegou a
fazer qualquer viagem a um município próximo e verificou a situação?
O SR. SALES EURICO - É verdade, pois bastava ir ao Parque Anoá para constatarmos que o
lago já estava seco; a chamada "chuva do boiaçu' e
do caju não vieram na época certa. Também sabíamos do fenômeno EI Niõo, de repercussão mundial.
A seca realmente era assustadora. Fui a Caracaraí e
fiquei realmente surpreso; depois, andando também
pela região do Apiaú pude observar que as áçJuas
desapareceram e estava muito seco.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Siª se
lembra em que época esteve no Apiaú?
O SR. SALES EURICO - Passo comfreqüência por ali. Fui ver como estava, mas não lembro a
data.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Antes
de o fato se tornar público, antes de ter chegado ao
conhecimento até mesmo da comunidade estrangeira, V. EXª dele já havia tomado conhecimento?
O SR. SALES EURICO - Não esperava que a
catástrofe ocorresse com a gravidade que ocorreu.
No momento em que o Governador decretou o estado de emergência, até fiquei surpreso, imaginei que
estivesse se precipitando. Mais tarde, vi que tinha
razão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - O estado de emergência, tenho inclusive a cópia, foi em 22
de ...
O SR. SALES EURICO - De janeiro.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dia 22
de janeiro, e fala da seca. Gostaria de saber de V.
EXª se este relatório, com todas as planilhas, com os
ofícios assinados pelo Governador para várias autoridades brasileiras e venezuelanas, foi recebido pelo
Ministério Público?
O SR. SALES EURICO - Não, não recebemos.
A SRA. MARLUCE PINTO - No decorrer desse tempo, o Ministério Público recebeu qualquer relatório referente a essa catástrofe que ocorreu aqui
no Estado?
O SR. SALES EURICO -·Nenhum.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Nenhum documento?
O SR. SALES EURICO - Estamos produzindo
um relatório, que deve dar umas mil páginas, com a
análise de área, desde' janeiro até abril, até o fim da
catástrofe, analisando todas as fotos de satélites, todas as ocorrências de incêndios. E também estamos
compatibilizando com outros relatórios, do Ibama e
do Exército, para termos algo bem concreto, de certa
forma científico, não dirigido. Mas esperamos aprontá-Ia daqui a 60 dias, porque depende de interpretação de fotos de satélites, o que custa dinheiro, e no
momento não dispomos de tanto dinheiro. Para isso
pretendemos solicitar ao laboratório de geoprocessarnento do Governo do Estado que nos forneça
umas 100 ou 200 horas, para que possamos processar todo esse conjunto de fotos de área que temos
de todo esse tempo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Gostaria de saber - já que esse relatório está sendo elaborado e precisando mais das peças técnicas para
conclusão -, como vamos encerrar esta comissão
no início de agosto, se seria possível que nos fossem encaminhados todos os dados catalogados.
O SR. SALES EURICO - Sim, porque esses
relatórios de incêndios estão disponíveis no INPE.
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quê fornece ao Presidente da República. Há uma seção no INPE que cuida exatamente dessa matéria
de incêndios e que 'produz relatórios anuais. Está
sendo fechado, neste ano, o relatório de t997. Tenho já disponível o relatório de 1995 e de 1996,
onde aparece essa"zona que será queimada agora
em agosto e setembro deste ano, na região abaixo
do equador.
.
'A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dr. Sales, no relatório, V. Exl' certamente dará alguma suo'
gestão C0l110 alternativa, porque, de acordo com a
sUa exposição: V. Exl' tem certeza de que nos próximos anos o fato vai se repetir, mas devem ser tomadaS providências rriáis rápidas. Então, pergunto a V.
Ex" s'e já elàborou algum dado regional aqui do Estado de Roraima com referência ao episódio ou se
V. Ex" está colhendo os dados.
. O SR. SALES EURICO - Estou trabalhando
nisso, mas não teria'quantitativos.
Uma informação que temos é que o incêndio
ocorreu numa mata de. transição, e não na Mata
Amazônica. Tenho os dados, a localização, e não foi
realmente na Mata Amazônica, mas numa mata de
transição, que é uma mata bem mais fácil de queimar, uma espécie de cerradão.
O Estado de Roraima possui 31% de savanas,
15% de mata de transição, onde ocorreu o incêndio,
e o restante é de mata amazônica, de uma floresta
compacta.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Temos
conhecimento das ocorrências e do agravamento da
situação do nosso Estado. O General se referiu à imprensa e organismos intemacionais, e sabemos que
isso se deu em decorrência da informação inicial de
que 25% do Estado de Roraima já havia sido atingido pelo incêndio.
Sei que V. Exl', tecnicamente, agora, não tem
condição de responder' eSSa pergunta, mas, pelo
tempo que V. Ex" tem no nosso Estado e pelo que
assistiu, acredita que chegou a 25% a área atingida
de Roraima?
. ~ , - O SR. SALES EURICO ... Temos dados de
25%; outro de 4% a 6% ; e outro de 12%. Essa resposta técnica, nós já temos através desse rastreamento por satélite.
Se considerarmos aquelas queimadas que
ocorrem em Normandia, Bonfim, nas savanas, possivelmente se chegue a esse quantitativo de 20% a
25%. Agora, efetivamente, de região queimada na
mata, acredito que há um exagero. Mas vamos ter
esse dado tecnicamente, e é possível controlá-lo

Terça-Feira 17 15821

através das fotos usando o radar, que é esse trabalho feito há poiJcos dias no Estado.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - O Govemo brasileiro tomou as devidas providências extra-oficialmel)te, porque'isso não foi feito pela autoridade competente:--Mas a mata não chegou a ser
atingida em 4%. Vamos ver os dados.
Estou satisfeita com as suas colocações, e
agora retomo a palavra ao Presidente da comissão,
Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passo a
palavra ao Senador Sebastião Rocha.
. .O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Dr. Sàlés Eurico, em primeiro lugar, quero cumprimentá-lo pela exposição objetiva, emt}ora concisa, que fez, bastante
abrangente no contexto das informações disponíveis.
Deixou-me preocupado a afirmação que V. Ex"
fez, com bàstante convicção, de que este ano o episódio poderá se repetir, e cita dados científicos.
Gostaria de saber se está havendo alguma preocupação. Por parte do Ministério Público, V. Ex" já demonstrou que está;'inclusive falou de reuniões realizadas pelo representante de procuradores de todos
os Estados. Como está sendo feità a articulação em
relação a essas informações, que são de conhecimento do Governo Federal, como V. Ex" mesmo falou, por intermédio do INPE?
O SR. SALES EURICO -' Falando em informações, houvé um fenômeno interessante, que foi o da
pajelança, no dia 31. O INPE informou, com 48 horas de antecedência - temos documentos lá -, que
haveria chuva aqui e que choveria 22 mm. Na realidade, choveu um pouco' mais. Então, a FUNAI, de
posse dessas informações,pegou o dinheiro público
e trouxe os índios para fazer a pajelança aqui.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA' - Gostaria de saber de que forma está sendo coordenado o fornecimento de informações ao Poder Executivo. Logicamente, o Estado de ~Roraima deve estar acompanhando. Mas, se acontecer conforme V. Exl' está falando, deixaria de ser uma surpresa, embora também tivéssemos informações que apontavam para a
possibilidade não de um incêndio, mas de uma seca
muito forte, que poderia: desembocar num incêndio
ou em vários incêndios que assumiriam as proporções já citadas.
V. Exl'observa' se há de fato algum encaminhamento no sentido de providências preventivas
junto aos agricultores, aos produtores rurais, um trabalho coordenado tambérn por parte dos organismos
ambientais do Governo, como o Ministério do Meio
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Ambiente e o Ibama? Como é,que está sendo feito?
assentamento e de colonização existentes na AmaQu está sendo um trabalho apenas do Ministério Púzônia; Penso que realmente a questão é essa. Aqui
já se vê também que a inexistência da reforma agráblico? Eu estou surpreso com o conteúdo da sua exposição e perguntava ao Senador Romero Jucá qual
ria expulsa o pequeno produtor rural do Nordeste e
do Sul do País. Hoje, no Nordeste, segundo dados
é a sua especialidade. Logicamente, é muito positivo
que o MinistérioPúblicotenha,esse nível de conpe-oficiais"temos, por exemplo, 15 milhões de pessoas
cimento,' porque é, um órgão que tem" entre, outras,
passando fome. Essas ,pessoa~ estão, vin~o, para a
, essa atribuição também.'
.,' , "
,
Amazônia porque lá encontrarão um pedaço de terra
O ,SR. SALES EURICO - 'É uma atribuição' ", ' e água para matar a sede. No qüe se refere a esse
constitucional.
'
ponto, discordo das indicàtivas do Senador Romero
O SR. SEBASTIÃO ROCHA _ Essa é uma
Jucá, quando ele diz que esse pessoal que vem aqui
preocupação apenas do MinistérioPúblico Estadual
não teria condições de explorara Amazônia. Eu
ou ela de fato está sendo articulada com outros óracho que não. Eu entendo ...
gãos? Essa articulação está apenas em nível de miO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu não
nistério público estadual ou se ela de fato está sendo
disse isso. Eu disse exatamente o contrário. Eu disse que se tentou vender pela imprensa que o agriarticulada com vistas a que, no futuro, se possa prEl,ver e evitar o agravamento de situações parecidas
cultor da Amazônia não tinha condições de cuidar da
como esta, não só em Roraima mas também no
Amazônia porque colocava fogo nela Mas isso é
Acre, no Amapá ou em qualquer outro Estado da
exatamente o contrário. Disse que devíamos esclaAmazônia?
" r e c e r essa questão exatamente para que não se
passe essa idéia para o resto do Brasil e para a coO SR. SALES EURICO - Nós estamos preomunidade internacional. Eu condenei aqui o filho do
cupados com a questão e estamos articulados naGovemador do Estado que disse que este ficou, soziciOnalmente. A questão, por incrivelquepareça, não
nho em sua lútá contra os incêndios e não teve ajué amazônica, ela é continental eébrasileira. Por
da de ninguém. Depois,e'spalhou-sepórai que os
exemplo, a Folha de S.Paulo de sábado, dia 23, dá
agricultores ,estavam colocando fogo em suas pró~
conta de que o Rio de Janeiro' éo maior devastador'
priasterras, o que também não era verdade. O que ,
da 'Mata Atlântica. Esse é um relatório, feito peio
faltou foi apoio e orientação para se evitar as queiINPE e que mostra que de 1990 a 1995 o Rio de Jamadas, porque a: conjuntura ambiental tinha mudaneiro desmatou 140 mil hectares de mata atlântica.
do. Assim, eu protestei e falei exatamente o contráEm todos os Estados, de Pemambuco a Santa Cat'lrio.
rina, há devastação e queima da floresta, da Mata
O SR. SALES EURICO - Esse agricultor que
Atlântica, apesar de todas as organizações que lá
,
para
cá
vem recebe 100 hectares, desmata 50 hecexistem - QNGs, SQS Mata Atlântica. Assim, a detares,
faz
aquela plantação, passa dois ou três anos
vastação e as queimadas no Brasil são uma realidano
seu
lote,
abandona o lote e vem para a periferia
de e uma realidade tão forte que nós tivemos a aproda
cidade.
Esse
é um dado real e observamos isso
vação e a promulgação da lei contra crimes ambienno
sul
do
Estado.
tais no País. O~rt. 43 dessa lei criminalizav~ o desO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por
matamento para! uso agrícola. Esse art. 43 passou
conta
de um modelo agrícola que não tem sustentano Congresso e ÕPresidente, por pressão da bancação.
da ruralista, vetou-o. Nós estamos agora elaborando
O SR. SALES EURICO - Por conta de um moum anteprojeto para tentar, na próxima Legislatura,
delo agrícola que não tem sustentação.
penalizar essas queimadas que são feitas. Isso foi
uma surpresa para nós. É verdade que hoje nós teO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -,A culpa
mos instrumentos legais para penalizar as qu~ima
não é do agricultor que foi colocado lá. A culpa é do
das, mas é lamentável que o Presidente tenha vetaGovemo que não lhe dá apoio
do um artigo tão importante para a defesa do meio
O SR. SALES EURICO - Aí temoS o latifundiáambiente brasileiro.
rio que compra dez, vinte lotes e fq\mauma fazenda
de dois, três mil hectares. o. pobre lIo agricultor vem
Com relação à questão da ocupação da Amapara a periferia ou quando não vem entra mata
zônia como última fronteira, eu acredito que ela está
adentro de uma formá inexplicável. Qbservamos, em
sendo atingida diretamente. Essa é uma questão
região de,mata densa, desmatamentos de dois, três,
mais profunda e foi bem-abordada pelo Secretário
quatro hectares de lotes. Aonde não tem est~da, a
de Agricultura, quando ele falava dos modelos de
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gente:nãosabe como é que. ele chega lá para colocar o fogo e para fazer a sua roça. Depois ele vem
exigir das autoridades.estrada, saneamento., escola,
não é? Então, nós temos um modelo agrícola. que .é
insustentável, parece-me também que há um~ falta.
de política agrícola. E a cQisa é, realmente, muito difieil. (Palmas!)
-. Esses-dias me perguntavam por queé.que eu
não responsabilizava e não denunciava criminalmente o pequeno produtor que punha fogo?" Essa foi
uma pergunta que me fez o Jornal do Brasil. Eu
disse que não poderia transformar uma vítima em
réu, isso é moralmente impossível. Então é questão
humana'que está aí dentro e que a gente tem que
discutir.
, OSR. PRESIDENTE (Romero jucá) - Bom, eu
gostaria de fazer algumas colocações, iniciando exatamente essa questão do modelo.
Nós temos hoje um modelo"que não tem susC
tentação, como modelo de mercado não tem sustentação.· Quer dizer, nós vemos hoje os agricultores
sendo colôéados em viciriais, ele não recebe o título,
.o Govemo não tem mais assistência técnica, ele não
tem financlaménto; ele não orientação para plantar,
ele não tem comercialização, porque o modelo é um
modelo antiquado, que não funciona, e ele não tem
condições sociais para permanecer no lote. Então, o
Governo quer que a família permaneça no lote desse jeito? Não tem condição.
Agora; concordo com você, o culpado não é o
, agricultor,· não. O agricultor é, vítima. O culpado é
quem deixa a situação chegar a esse nível. Essa é
uma questão fundamental e entendo que esse incêndio de Roraima vai servir para se rediscutir esse
modelo.
Infelizmente, eu não vejo· a Secretaria de Agricultura do Estado hoje rediscl;ltindo modelo nenhum.
Infelizmente essa é a realidade. Acabou o fogo, os
holofotes internacionais ficaram para este Estado,
um mês depois os holofotes nacionais e internacionais estão para a seca do .nordeste o agricultor de
Roraima continua abandonado no lote, esperando
que venha outro incêndio, como você disse, porque,
na verdade, se não for. tomadas providências, vai
acontecer.

e

Então, essa é uma questão clara para mim, e a
Comissão do Senado está t~balhando exatamente
para que tenhamos condição de propor um novo modelo de desenvolvimentocom responsabilidade. Não
adianta entrar depois apagando .incêndio. Temos
que fazer as coisas antes. (Palmasl)
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Tentou-se impingir ao agricul.tor de Roraima
uma culpa.que ele não teve, portanto, eu gostaria de
saber .se o Ministério Público moveu algum· tipo de
ação: Ou seja, o Ministério Público do Estado encontrou um responsável nessa questão? Houve alguma
ação, alguma gestão, alguma investigação com relação a esse problema que .Roraima passou? Era isso
que eu gostaria de saber_
O SR. SALES EURICO - Eu disse no início
que estamos investigando e daqui a sessenta dias
concluiremos às relatórios. Estamos consolidando
todos os relatórios que foram produzidos e fazendo
interpretação também das imagens-'de satélite de janeiro a abril. E, realmente, há algumas coisas que
surpreendem. Nós pegamos uma foto, eu não me
lembro exatamente qual, parece que foi do dia 14 de
março, e seguindo uma vicinal aqui no APU, que dá
quase 200 quilômetros, tinha manchas de fogo, que
o satélite detectava, em 40 quilômetro. Em outro dia
normal, a foto do satélite tinha imagem de 150 quilômetros a mais, quer dizer, tinha 200 quilômetros. Um
fogo andando à noite? Não anda. Então tem que ter
uma explicação científica. Pode ser que tenham
ocorrido nuvens e o satélite não tenha pego o fogo já
existente. Então essas imagens que estoureprocessando agora são de três em três horas. Portanto,
ainda vamos chegar a alguma conclusão, mas que é
fenômeno que preocupa, preocupa.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de saber se o Dr. Sales tem mais alguma colocação a fazer?
O SR; SALES EURICO - Eu gostaria de agradecer a oportunidade que a Comissão deu e dizer
que assim que o relatório assim que estiver pronto
eu encaminho à Comissão. Estará pronto.
O SR. PRESIDENTE - Eu gostaria de agradecer ao Dr.Sales e convidar o Secretário de Planejamento, César Augusto Mansoto para prestar seu depoimento. Mas eu gostaria de passar a palavra ao
Secretário de Planejamento Dr. César Mansoto, que
se quiser trazer alguma informação adicional para
que depois a gente possa debater...
O SR. CÉSAR AUGUSTO MANSOTO - Muito
obrigado.
Primeiramente, eu queria cumprimentar o Presidente, Senador Romero Jucá, a Senadora Marluce
Pinto, o Senador João França e o nosso Senador
Sebastião Rocha.
Bom, eu trouxe um cópia de cada documento
que considerei pertinente dentro do assunto para o
qual fui convocado para falar. Gostaria de explicá-los
a V. EXªs. O p~meiro é um relatório sucinto sobre as
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secas e os incêndios de Roraima. Esse relatório,
preparado por ocasião da visita do Ministro Gustavo
Krause ao Estado, é bastante didático, porque demonstra a extensão dos incêndios e suas conseqüências. Eu também trouxe, para que seja apreciado, um relatório índice, nó qual apresentamos ao
Conselho Nacional de Meio Ambiente, por ocasiiio
das queimadas, uma séria de iniciativas, ações, !'esultados e projetos que mitigariam os problemas que
o Estado estava vivendo naquele momento. Os documentos estão aqui. Tenho também um documento
final, que reputo como uma resposta do Estado aos
incêndios que se verificaram, que seria o programa
de sustentabilidade econômica dos Municípios afetados pelo incêndio. Infelizmente" não dispomos de
meios visuais para mostrarmos o trabalho. Vou procurar dar, sucintamente, uma idéia do que os incÉlndios provocaram.
Em nossa concepção, as lições que aprendemos transcenderam o Estado de Roraima. Na realidade, não dispomos de elementos de aferição creio que alguns colegas já falaram sobre isso quando passaram por aqui. O Sipam-Sivam é uma realidade em função do abandono em que a Amazônia
se encontra no que diz respeito a bancos de dados.
Dispomos hoje no Estado, por exemplo, de apenas
duas estações meteorológicas, o que causa um impacto nas previsões agrícolas e meteorológicas. 1\1ão
podemos continuar a conviver com essa situação.
O incêndio traz lições com as quais vamos ter
que conviver. Devemos, então, formar uma parcE!ria
com o Governo do Estado, para dotá-lo de mecanismos institucionais, como foi exposto no relatório,
para desenvolver o setor produtivo, levando tecnCllogia à população do campo, que sofre imensamente
em função do próprio modelo' de assentamento e de
agricultura em que trabalha. Enfim, agora será possível estruturar, de certa fonna, o setor agropecuário
do Estado de mecanismos institucionais eficazes. Já
se falou aqui da parte que precisa ser reforçada: não
só a rede de meteorologia, mas também a rede de
assistência técnica e extensão rural. A escola aurotécnica do Estado precisa ser reativada para fonnar
mão-de-obra. É preciso adotar modelos no interior.
A Seplan procurou trazer mais do que o acom- _ panhamento que fizemos durante a queimada. Em
relação à presença da ONU, é preciso explicar que a
ONU veio com uma missão puramente assistem:ial,
para aferir as perdas que o Estado vinha enfrentando e os impactos que o Estado estava experimentando. Isso foi, na verdade, colocado pelo relatório
da ONU e sobreposto ao relatório que o Inpa, junta-
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mente com o Inpe, vinha elaborando, confonne foi
colocado pelo Sales. Não temos, até agora, um relatório conclusivo. Parece-me que o Ibama está tenninando um relatório. Está havendo um esforço por
parte de órgãos federais e estaduais para que as lições apreendidas sejam mitigadas e, dessa fonna,
não se repita o que se verificou no passado. ,
Estou à disposição para qualquer pergunta:
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Conce·
do a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Agrade·
ço a presença do Dr. César, Secretário de Planejamento.
V. EXª foi sucinto, mas completo. Como conhecedora do seu trabalho, eu tenho de' fazer justiça.
Realmente, a Secretaria de Planejamento tem um
trabalho muito bem elaborado, embora não tenha
havido o seguimento da execução.
Gostaria de saber se é do conhecimento de V.
EXª _ já que estão aqui os relatórios, embora não
houvesse obrigatoriedade por parte de sua Secretaria de elaborar esse plano de trabalho para ser apresentado anterionnente, uma vez que se trata de verba de emergência ~ se é do conhecimento de V. EJclI
o relatório que foi distribuído para as ,autoridades
competentes, a começar pelo Presidente da Repúbli~
ca, com toda a planilha de execução de obras emergenciais e se esses dados constam dos relatórios da
seca?
O SR. CÉSAR AUGUSTO ,MANSOTO - Pois
não, Senadora. O mapa a que V. EXª se refere foi
elaborado logo no início de dezembro, quando antevíamos a seca. Nessa época, vivíamos a 'seca; mas
ainda não havia ocorrido o incêndio. Na oportunidade, o Estado" preventivamente, fez uma planilha,
onde até se caracterizou erroneamente como açudes e barragens. Previmos que precisaríamos desenvolver cerca de 5 mil cacimbas - que chamamos
de açudes. Previmos a construção perene de três
barragens, para que não se repetisse no futuro a situação de "açudagem" que verificamos. Foi uma estimativa dos açudes que deveriam ser desenvolvidos
no Estado, a fim de diminuir o sofrimento da comunidade rural que, naquela época, já amargava bastan_t~ a seca.
"
,
"---A_SBA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. EXª
explicou o queioi--fe~rioJ:mente, prevenc;!o as
conseqüências. Quanto eu me referi à "execução",
assim o fiz por tratar-se de palavra registrada p~IO
Secretário de Agricultu~. Também chegou à Comlssão uma fita que está sendo rodada hávários dias
em horários nobres da TV Roraima - não sei se em
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outras. Não faz a diferença entre poços, açudes de
_maior ou menor dimensão e barragens. Assisti à fita,
onde a locutora-- que talvez nunca tenha estado em
Roraima - mostra tudo o que o Govemador fez. Os
quantitativos coincidem, mas a locutora fala das
obras como tendo sido executadas.
Não sei se V. Ex'!- ou o Secretário de Agricultura, posteriormente -, poderá confirmar se realmenteforam construídos. De acordo com a fita: no Município de Boa Vista foram construídos 195 açudes;
em Normandia, 635; em Pacaraima, 105; em Bonfim
- o prefeito deve estar aqui - 405; em Cantá, 808;
em Amajari, 125. Em Alto Alegre, onde não vi qualquer açude por onde caminhei, 1.471 açudes. Em
Mucajaí, 643; em Iracema, 308. O prefeito de Iracema está presente. Em Caracaraí, há 43 - Deputada
Zenilda, V. Ex'! precisa questionar mais, . Em Caroebe, 409; em Baliza, 62; em São Luís, 388 açudes; e,
em Roranópolis, -186.
Dr. César, agora o ambiente está mais descontraído. V. Ex'! viveu muito em Brasília. Não estou
aqui para lhe jogar confetes, mas uma das poucas
ações certas do Governo atual foi a escolha de V.
Ex'! para o Estado de Roraima. Em Brasília, V. Ex'! é
reconhecido como um técnico sério, competente e
que trabalha com mlJita responsabilidade. Quando
ouvi isso, fiquei muito satisfeita. (Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Senador Sebastião Rocha, V. Ex'! gostaria de fazer alguma pergu"nta?
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Dr. César, não
tive oportunidade de ler todo o documento, pois é
bastante extenso. Gostaria de cumprimentá-lo pelo
tràbalho e prometer que o lerei com atenção. Talvez
a minha pergunta tenha resposta neste documento.
Foi possível estabelecer as perdas de receita
do Estado por causa do incêndio ou o comprometimento do PIB ou algo parecido, o que poderá prejudicar o Estado a curto ou a médio prazo, nos próximos anos?

O SR. CÉSAR AUGUSTO MANSOTO - É extremamente relevante a perda econômica, uma vez
que não há receitas decorrentes, porque não há atividade econômica. Isso é muito importante. Não se
tratou de um determinado setor do Estado que sofreu por causa da seca e posteriormente por causa
dos incêndios e isso tivesse dado um gap na receita
do Estado. Não foi isso que aconteceu. O setor primário no Estado é tão incipiente que não chega a
10% do produto intemo. Na verdade, foi afetada a
sobrevivência de uma parte da população, a popula-
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ção que vivia da venda, em Boa Vista, de pequenos
excedentes.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de fazer algumas perguntas ao Secretário César _
Augusto Mansoto.
Estive folheando os documentos e observei
que estão muito bem elaborados, o que não é novidade. Já se disse aqui da competência técnica do
Secretário do Planejamento. Somos testemunhas do
trabalho dele, não somente-dele, mas da equipe técnica da Secretaria. Todos sabem - é voz geral- que
Roraima tem excelentes técnicos em todas as áreas.
O problema do Governo hoje é que os técnicos falam, mas não são ouvidos, e, dessa forma, não podem executar seu trabalho com perfeição. Mas, na
verdade, em todas as secretarias, seja a de Obras,
de Planejamento, de Educação ou de Saúde, antes
da cooperativa, há uma série de profissionais competentes com condições de fazer um excelente trabalho.
Pergunto ao Secretário se este documento onde está elencada uma série de ações que estipulam valores em tomo de R$44 milhões - é a base do
documento que está sendo enviado ao Govemo Federal para discussão com o Banco Mundial sobre o
Programa de Recuperação da Economia do Estado
de Roraima.
O SR. CÉSAR AUGUSTO MANSOTO - Sim,
exatamente. Como foi dito anteriormente, foi feita
uma central de atendimento a Roraima junto à Defesa Civil. O Dr. Catão, Ministro à época, acompanhou
conosco o trabalho por bastante tempo. Já vínhamos formatando, há muito tempo, as áreas que teriam prioridade e para onde os investimentos deveriam seguir. Conforme V. Ex'! observou, o relatório
contempla todas as partes que já apresentamos à
Defesa Civil, para que haja uma coordenação interministerial em Brasília a fim que os projetos possam
ser alavancados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Estámos acompanhando junto aos Ministérios e, na verdade, a discussão do projeto de reestruturação c0meça agora. É um projeto extremamente importante.
É importante que a 'Secretaria de Planejamento do
Estado fique atenta e que conte com os Parlamenta_res. Um dos objetivos desta Comissão é propor linhas e acompanhar a discussão efetiva dos procedimentos de recuperação do Estado nas diversas
áreas.
Já que os _Parlamentares federais de oposição
ao Estado não SR,() plt>Curados em BrasRia, gostariamos aqui, de púl;plíco, de nos colocar novamente à
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disposição para discutir, encaminhar e ajudar no que
for possível.
Gostaria de perguntar se, com o fechamento
do Banco de Roraima, o Funder continua funcionando: Está sendo reativada aquela agência de desenvolvimento? Que modelo será seguido? '
SR. CÉSAR AUGUSTO MANSOTO - Com
o fechamento do Banco, todas as atividades, principalmente de crédito e fomento, passam para a agência - e isso já em acordo com o Banco Central - no
processamos da transferência.
O SR, PRESIDENTE (Romero Jucá) - Qual a
previsão de funcionamento?
SR. CÉSAR AUGUSTO MANSOTO - Os LIItimos documentos estavam sendo assinados semana passada em Brasília. Acreditamos que com mais
duas semanas a agência estará funcionando na sua
nova modalidade, podendo operacionalizar não só o
Funder, que é o elemento de crédito ao pequeno
agricultor, como também o Fundo de Aval, um modelo que vai suportar o FNO, naquela questão que
V. EXª conhece, junto ao BASA.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de perguntar também, como já o fiz com todos, os
participantes deste debate, se V. EXª tem algum conhecimento ou documento que tenha sido um obstáculo à atuação do Governo Federal ou do Govemo
Estadual no tocante aos incêndios, às queimada.s,
enfim, de toda a atuação emergencial. Temos acompanhado desde o início. O Estado vinha apresentando ao Governo Federal todas as suas demandas
que correspondiam a aproximadamente A$12 milhões. Mas o Governo apenas disponibilizou os R$2 milhões que foram direto para o Estado; R$1.750 mil,
diretamente para os Municípios. Nossa esperança é
que, no projeto de recuperação das áreas degradadas, haja agora um efetivo envolvimento do Govemo
Federal na retomada das áreas afetadas pelo incÊindio.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Foi dito
aqui, quando do depoimento 'do Secretário de A~lri
cultura, que, com o fim da Secretaria do Meio Ambiente, a área de meio ambiente teria sido deslocada
para a Secretaria do Planejamento. A área de m(~io
ambiente está estruturada? Como está funCionado?
Foi feita alguma ação concreta de prevenção das
queimadas, dos incêndios' e de orientação ou campanha de esclarecimento aos agricultores sobre
como proceder antes de ocorrerem as Çlueimadas no
Estado?'
.

o

o

O SR. CÉSAR AUGUSTO ··1ANSOTO - lHá
uma demanda muito grande com . extinção da Se-

cretaria de Meio Ambiente. Nós nos esquecemos de
que ela era, na verdade, Secretaria de meio Ambien~
te, Interior e Justiça; Realmente não era o modelo
adequado. O fato de ela ter ido para a Seplan é uma.
transição que precisa ser entendida. A grande importância da Secretaria de Meio Ambiente é a formatação de projetos voltados para as demandas que a
região oferece.
Precisamos estruturar os programas feitos em'
parceria com o Banco Mundial, já que o dinheiro
vem em forma de doação, por meio do PPG7, formatando determinados projetos, para que, com a
vinda dos recursos, possamos fazer a implementação dos projetos ambientais de que o Estado necessita.
~

,

, , ..

.

I

Neste momento, não há' um modelo melhor
para o meio ambiente que não seja estar junto à Secretaria' de Planejàmento. -Há uma previsão de ela:
boração da revisão da Lei n001. Na revisão, pretendemos criar uma fundação para dar mais agilidadé
operacionai'à Secretaria de Meio Ambiente'junto à
Convénde. Mas isso implica revisar a'Lei de Organização do Estado, o que terá que aguardar o momen·

to mais. oportuno.

.' .

Quanto à pergunta de V. EXªe~ relação à previsão, posso, dizer que éssa previsão se reporta à
primeira observação que fiz sobre. a fragilidade dos
elementos de previsão qu'e o Estado de Roraima, e
não apen~s ele mas também o Estado do Amazonas, apresenta hoje. O Programa' de Recuperação
de Áreas Degradadas que apresentamos prevê exatamente a instalação de equipamentos de processamento. Por iritermédio do lbama, temos acompanhado uma tentativa de dotar Roraima de um modelo
para a Região Amazônica, uma ,vez que o incêndio
acabou se revelando uma oportunidade de transformarmos o Estado em um modelo, na Região. Acredi,
to que, no Progra~a, conseguiremos futuramente
minimizar bastante as surpresas que os incêndios
ofereceram.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por fim,
gostaria de solicitar que de todos os documentos enviados aos Ministérios com pedidos de recursos; que
foram vinculados por, meio da Secretaria de Planejamento, fossem encaminhadas cópias à Comissão,
para que também possamos fazer as cobranças devidas ao Governo Federal. É importante dizer que a
Comissão ouvirá em Roraima os diversos segmentos envolvidos, 'mas continuaremos o nosso trabalho
ouvindo em Brasília Ministros, Secretários, enfim,
pessoas responsáveis pela execução de programas
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federais, para que na verdade se tire a limpo o encaminhamen.to dessas ações:
Agradeço a presença de V. Ex!! e os documentos enviados. Desejo novamente ressaltar o trabalho
técnico competente de levantamento feito pela Secretaria de Planejamento, especificamente pelo Secretário,dizendo que, caso haja necessidade de
qualquer dado a mais, entraremos em contáto para
solicitá~lo.
..,
..
•O SR. CÉSAR AUGUSTO MANSOTO .;. Estou
à disposição. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de chamar o Secretário de Obras, Dr. Raul Ribeiro Pinto, para vir à tribuna.
O SR. RAUL RIBEIRO PINTO - Exmº Sr. Senador da República Romero Jucá, Presidente desta
egrégia Comissão Especial do Senado da República; Exm@ SrI Senadora Marluce Pinto; Exmº Sr. Senador Sebastião Rocha; Exmº Sr. Senador João
França; demais autoridades.
No dia 3 de abril do corrente exercício, fui empossado na Secretaria de Obras e, ao assumir o cargo, já haviam sido concluídas as ações emergenciais do Governo do Estado no combate à seca.
Antes de assumir o cargo de Secretário, eu era
Diretor' Técnico da Secretaria de Obras. Quanto à
construção dos cacimbões e dos açudes, li Secretaria de Obras não participou.da fase de planejamento.
Faço essa afirmação porque, à época, era Diretor do
Departamento Técnico. Posso garantir que não houve planejamento nem do projeto básico, nem tampouco do orçamento estimativo do custo do serviço.
Portanto, não participamos efetivamente dessa ação
{jo Governo.
Evidentemente, o Governo do Estado, como
llm todo, tinha em mente o problema de estiagem e
de apoio à produção, qUE! era afeto à Secretaria de
Agricultura. Portanto, foram licitadas pelo DER obras
çle combate à estiagem, para salvar o rebanho, e,
atendendo ao planejamento da Secretaria de Agricultura, elaborou-se o projeto básico e fez-se a estimativa de custo dessas obras. licitando-as antes do
decreto de emergência do Governo. Posteriormente,
na fase em que esteve em vigor o estado de emergência, foi dispensada a devida licitação.
Dessa forma, estou orgulhoso em participar
desta reunião, juntamente com pessoas ilustres e
competentes.
Sr. Presidente, coloco-me à disposição de V.
Ex!!s para responder a qualquer pergUnta que estiver
ao meu alcance.
.
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto, Relatora da
Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Agradeço ao Dr. Raul pelo seu comparecimento a esta reunião. Aliás, V. Sª foi claro ao dizer que - mesmo não
sendo Secretário à época, mas um técnico - a Seereta ria de Obras não participou nem do plano de
trabalho nem·da sua execução, e sim o DER - Departamento de Estradas e Rodagem, juntamente
com a Secretaria de Agricultura.
Portanto, a execução dessas obras foi supervisionada pelo DER, ou a Secretaria de Agricultura
dispõe de meios, equipamentos e de técnicos para
tal? Houve contratação de pessoal, ou a sua execução foi por intermédio da administração indireta? V.
S@ tem conhecimento de como foram realizados os
trabalhos?
O SR. RAUL RIBEIRO PINTO _ Nobre Relatora, quando fui convocado, fiquei realmente preocupado, porque precisava de alguns subsídios.
Conversei com o meu colega Carlos, Diretor do
DER, que me passou algumas informações. Portanto, o que sei é que o DER fez a licitação e a sua dispensa, pois tratava-se de obras terceirizadas, tendo
a Secretaria de Agricultura acompanhado e fiscaliza- .
do os serviços.
Gostaria de colocar que essas não são obras
de engenharia de grande' porte. Seria interessante
fazer uma distinção entre cacimba, cacimbões, barragens e açudes.
Açude é um tipo de construção destinada a represar águas. Existindo água corrente de pouca vazão, ou seja, insuficiente para atender à demanda,
represa-se aquele curso de água, criando-se um reservatório.
Barragem, por sua vez, é uma estrutura de
concreto ou de·terra, construída num vale e que o fecha transversalmente, proporcionando um represamento de água.
Cacimbões ou cacimbas são poços escavados
para se obter água proveniente do lençol freático.
Repito: as obras realizadas não são de grande
porte. São obras consideradas emergenciais com o
fim de resolver os problemas dos agricultores e também para salvar um maior número de reses.
Essas obras poderiam, perfeitamente, ser
acompanhadas por um engenheiro agrônomo, já
que esse profissional conta com a função de ser
responsável técnico e fiscalizador, além de fazer o
.acompanhamento .de pequenas obras rurais entre
suas atribuições.
.
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Assim, entendo que, do ponto de vista legal e
muito pouco, que não dava para atender à demanda
-, represaram para poder armazenar aquela água e
técnico, a Secretaria de Agricultura tem um corpo
técnico habilitado legalmente a acompanhara andaatender à demanda dos animais da propriedade, da
menta dessas obras. O DER participou da parte de
região.
. A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Só mais
licitação, dando esse apoio, porque a Secretaria de
Agricultura não tinha uma comissão de licitação - tHuma pergunta, Dr. R a u L . ,
ria de ser constituída uma comissão especial para o
V. Si externou que foram feitas licitações por
meio do DER para construção. Portanto, se V;, Sê
caso - e, como o DER já tinha essa comissão formada, o Governo· houve' por bem, através do DEB,
tem conhecimento da licitação, tem conhecimento do
fazer a licitação dessas obras.
que foi licitado. O que realmente foi licitado? Poços,
A SRA. RELATORA (MarliJce Pinto) - V. Sª
açudes, barragens, os três, dois oú só um?
poderia encaminhar a esta Comissão a documentiaO SR. RAULRIBEIRO PINTO - Eu gostaria
ção dessa licitação?
de dizer, Senadora Marluce Pinto, que não entrei
O SR. RAUL RIBEIRO PINTO - Nobre Relatonos detalhes do que realmente foi licitado, até porra, um outro colega do DER também foi convidado a
que fui pego de surpresa ~este convite.
depor nesta Comissão; portanto, tenho a certeza de
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) -; Certo.
que ele trará toda essa documentação que, evidenO SR. RAUL RIBEIRO PINTO ~ Pensei: "O
temente, estará disponível.
que eu faço? Tenho que procurar informar-me de
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dr.
algo. Não posso chegar com a cara e a coragem. O
Raul, agradeço a sua exposição, até porque V. Sª
. que vou fazer? Tenho de dizer algo ,lá."
explicou, tecnicamente, a diferença entre o poço,
Assim, não perguntei qual o tipo de obra. Sabia
açude e barragem, muito embora creia que todos cO-mais ou menos que havia barragens,cacimbões,
mas não cheguei a entrar,em detalhes. Eles apenas
ntiecessem a definição de cada um. Expôs com bastantes detalhes a diferença de um para o outro, tecme disseram que foram licitadas. Antes do estado"de
nicamente falando.
emergência, foram licitadas; e, depois do estado de
V. Sª tem conhecimento dessa diferença e disemergência, foram feitas as dispensas.
se que foram pequenas as obras executadas. Nós
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) _ V. Si
temos documentação sobre poços, açudes e barrasabe apenas que houve a licitação. Não sabe que
gens que foram construídas. A fita que recebemos
tipo de obrà foiliçitada.
_.- L
fala em açudes. Pelo que entendi da sua explicação,
OSR. RAUL RIBEIRO PINTO ~ Não sei.
V. Sª tem conhecimento de que nem açudes nem
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) -<Agradebarragens foram construídos, e, sim, poços, cacimço
a
presença
de V. Sª. Estou satisfeita. ,Até entendo
bões. V. Sª confirma essa minha interpretação?
o porquê do não-conhecimento com detalhes, uma
O SR. RAUL RIBEIRO PINTO - Tivemos duas
vez que, à época, ainda não era o Secretário de
situações. Em determinado local, pode ter ocorrido
Obras.
que o córrego, o igarapé que abastece a propriedaSó temos a agradecer a sua presença, atende na época de chuva já não teria mais água superfidendo ao nosso convite.
cial, já não teria mais o espelho d'água, a lâmina d'áRetorno a palavra ao SenadqrRomero Jucá:...
gua corrente. Nesse caso, tecnicamente, não se poO SR. PRESIDENTE (Romem Jucá) ~ Eu gosderia fazer uma bacia. Poder-se-ia fazer uma barragem ou um açude apenas para o próximo ano,' o que
taria de registrar a competência técnica do Or. Raul
Pinto, engenheiro conhecido no Estado, que assunão resolveria o problema do agricultor.
miu agora a Secretaria de Obras. Tanto ele quanto a
Nessas condições, a Secretaria de Agricultura
equipe técnica da Secretaria de Obras são da meprocurou a alternativa do cacimbão. Apesar de o i!~a
lhor qualidade.
rapé estar seco, tinha água do lençol freático, próximo da superfície. Eles, então, fizeram os cacimbões,
Estranhamos até não terem passado pela área
que são buracos, para alcançar o lençol freático e
de custo da Secretaria de Obras o orçamento e o
disponibilizar aquela água para os animais. Acredito
custo dessas obras. Sem dúvida nenhuma, no Estaque esse foi um caso.
do de Roraima, há a estrutura mais bem montada
conheçO para calcular custo,· o que seria um inque
O outro caso foi que, em algumas localidades,
dicativo
importante. Mas, como disse o Or. Raul, não
devem ter sido feitas pequenas barragens .. Havia os
passou por lá.
igarapés, água corrente, eles reservaram um filme -
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A questão dos açudes ficou muito clara. O Governo do Estado, pela informação técnica que temos
até agora - a não ser que o Diretor do DER diga o
contrário -, não construiu açude. Estamos procurando os açudes. Se alguém tiver o endereço de algum
açude, por favor, encaminhe à Comissão, porque, na
quinta-feira, queremos visitar os açudes. Eles estão
na propaganda do Governo, e gostaríamos de vê-los
exatamente para não sermos imparciais. A idéia
desta Comissão é ouvir todos e buscar tudo para
que possamos levar ao Senado da República uma
posição clara sobre essa questão.
V. Sª informou que não tem conhecimento de
que tenha sido construído açude.
O SR. RAUL RIBEIRO PINTO - Eu não sei.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Secretário de Agricultura disse também que não sabia,
que o custo não passou por ele. É bom rememorarmos. O Diretor do DER será a grande tábua da salvação desta Comissão e vai nos dar todas as informações necessárias para que possamos encontrar
os açudes.
Para concluir, pergunto a V. Si: como engenheiro experiente, que viveu ,em Roraima e sabe o
que é a engenharia da Amazônia, o que acha do 6º
BEC como estrutura de construção civil? V. Sª acha
que o 6º BEC é um instrumento aparelhado, preparado para,atuar na Amazônia?
O SR. RAUL RIBEIRO PINTO - O 6º BEC talvez seja um dos órgãos que têm um grande conhecimento de engenharia rodoviária na Amazônia. Há
uma verdadeira cultura, muita experiência nessa
área dentro do 6º BEC.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço a sua colaboração. Sei que V. Sª foi pego de surpresa, mas nos deu uma importante contribuição.
Eu gostaria de convidar o Dr. Carlos Eduardo
Levite, Diretor do DER, para participar conosco desta reunião.
Agradeço a sua presença.
O microfone está à sua disposição se desejar
fazer alguma colocação. Posteriormente, passaremos às pe:rguntas.
.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores membros desta Comissão, estou à disposição, de acordo com o escopo
desta Comissão; para as razões e as eventuais con··seqüências das queimadas.
Com relação às razões, não me sinto competente e apto a fazer algum tipo de observação. Com
relação às conseqüências, no que afeta o meu setor,
temos pontes queimadas, necessitando de recons-
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trução, e algumas vicinais obstruídas também pelas
árvores que caíram.
Dentro do escopo da Comissão, o DER não
tem participação em termos de razões e conseqüências. As conseqüências deveriam ser analisadas por
pessoal habilitado em meio ambiente, em flora, em
fauna e assim por diante.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passo,
então, a palavra à Senadora Marluce Pinto, Relatora
da Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dr. Carlos Eduardo, agradeço o seu comparecimento a esta
Comissão.
Pergunto a V. SI se é natural de Romlma ou,
se não, há quanto tempo está aqui.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não
sou de Roraima e estou aqui há exatamente três
anos.
A SRA. RELATORA (Marluce- Pinto) - Antes
de V. Ex! assumir o DER, trabalhava onde? Em algum órgão público?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Antes
de assumir a Direção do DER, fui Diretor de Planejamento do próprio DER. Antes disso, trabalhei como
consultor de empresas da região.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Empresas particulares?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Empresas particulares.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Sª falou, inicialmente, que apenas a partir de 3 de abril
assumiu o DER.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não. Eu
não disse data. Éú disse a V. Ex! que assumi. ..
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Na época, não estava no DER. Atribui que foi em 3 de abril
porque foi a época das mudanças.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Estou
como Diretor-Geral desde o dia 23 de dezembro. interinamente, e fui confirmado no dia 10 de março.
A SRA. RELATORA (Marluce- Pinto) - V.SI.
confirmou que, na época das secas e das queimadas, não acompanhou o trabalho do DER.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não;
estou desde 23 de dezembro como Diretor-Geral,
tendo ocupado anteriormente o cargo de Diretor de
Planejamento. Então, a atuação do DER com relação ao episódio se restringiu ao apoio logístico. Durante a fase mais crítica do "incêndio, apresentou
esse tipo de apoio ao Batalhão, a todo o comando
que estava sendo feito mediante o 72 BIS, visando
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fornecer equipamento, carro-pipa, combustíveis, lubrificantes.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Portanto, a partir do dia 23 de dezembro, a atuação de
V.Sª. na qualidade de Diretor do Departamento de
Estradas de Rodagem se ateve ao apoio logístico
junto ao Exército, ao Batalhão, ao Bis ou teve participação direta na execução de algum trabalho, de alguma obra?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Com relação ao incêndio propriamente dito, essa foi a a~uação do DER.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quando
V.Su. fala de incêndio, não sei se quer dizer apagar
o fogo, ou tratar de resolver as conseqüências malé. ficas causadas pela tragédia.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Refirome à fase crítica de apagar o fogo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - A diminuição do incêndio teve início a partir do dia 3'1 de
março com as primeiras chuvas e, no dia 12 de abril,
já foi oficialmente noticiado que havia sido extinto.
Posteriormente, veio a construção dos poços, açudes e barragens. Qual foi a atuação-de V.Sª. no tocante a essas obras?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - A construção dos açudes não começou depois do fogo. Os
processos para a construção dos cacimbões tivEiram
início no dia 26 de novembro, quando foi aberto o
processo no DER para esse fim.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - O processo licitatório. Quer dizer que, a partir desse dia,
houve somente a tramitação de documentação para
a execução das obras, que, até então, não eram ainda obras emergenciais.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - EJ(atamente. Foi licitado normalmente como previsão de
socorro.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Como
ação preventiva.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - E:(atamente.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Até chegar a época do incêndio, é do conheciment'J de
V.Sª. que tenha sido feita qualquer obra dessa Inatureza?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Sim.
Foram executados cacimbões em vários municípios.
A ação começou em Bonfim, 'depois Normandia e
assim por diante. Todas as cidades foram recebendo
os equipamentos.
'.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Todas
as cidades?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Todas
as cidades incluídas na programação foram recebendo os equipamentos e nelas, exceto Uirá-mutã,
cacimbões foram construídos.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Na época da execução desses trabalhos, houve alguma
ação conjunta entre Prefeitura e Governo do,Estado
. pelo menos no tocante à participação de apoio logístico?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Todos
os Prefeitos se engajaram nesse trabalho.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quando
diz que todos os municípios foram contemplados
com a construção desses poços, V.Sª. sabe informar
se foi realizado no perímetro urbano das sedes dos
municípios ou nas vilas mais afastadas?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Em todos os locais detectados pela Secretaria de Agricultura, como locais que necessitavam disso. Os cacimbões foram determinados em conjunto com a Secretaria de Agricultura e o proprietário da área.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. 50
disse que, para a execução dessas ob'ras, houve licitação. Elas foram feitas por empresaS, e .não pela
Administração direta?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE -Algumas foram feitas por empresas, outras por Administração direta.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Sª
tem condições de nos informar agora quais as obras
realizadas por Administração direta do DER, as licitadas e as empresas vencedoras? V. S@ poderia nos
enviar a documentação antes do término dos trabalhos desta Comissão?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Posso
. encaminhar essa documentação posteriormente,
porque realmente não vim preparado para isso, já
que pensava que o escopo seria outro.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quando
estavam sendo executadas essas obras, havia por
parte do Diretor do DER (, respectivo acompanhamento ou mesmo visita aos locais, para verificar se
essas obras estavam, de fato, sendo executadas?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Pela
sua própria estrutura, o DER é constituído de Diretoria de Obras, Diretoria de Planejamento, Diretoria
Administrativa. Sou o Diretor-Geral. Naturalmente, a
Diretoria de Obras acompllnha as con~truções, mediante seus fiscais ~ e também eu eventualmente.
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A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto) - V.Sª.
tem ao menos a idéia de quantos poços foram feitos
pela Administração direta e quantos por contrato junto a empresas privadas?
.
O SR_ CARLOS EDUARDO LEVITE ~ Não
posso precisar isso, porque seria "chute".
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Gostaria de lhe fazer outras perguntas.
Com relação a essa questão específica, as
obras chegaram a ser concluídas ou parcialmente
conCluídas antes ou depois do incêndio? Como foi o
acompanhamento de V. Sª, como Diretor-Geral do
DER, no que se refere à execução dessas obras?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Houve
obras iniciadas e concluídas antes, durante e após o
incêndio.
A SRA_ RElATORA (Marluce Pinto) - V. Sª ou
alguém a quem tenha delegado poderes, seja engenheiro, seja encarregado das obras, recebeu essas
obras como concluídas, il!do ao local, averiguar se
foram construídas ese haviam atingido os objetivos
de acordo com as necessidades?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Foi
constituída uma comissão mista, com integrantes do
DER e da Secretaria da Agricultura. Foram fiscalizados todos,' em cada município, ou melhor, todos em
parte. Essa comissão ainda está terminando o trabalho no Sul do Estado.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) "'- V. Sª
acompanhou pessoalmente as obras ou delegou
essa tarefa a outrem? Posteriormente, explicar-Ihe-ei
o porquê da minha insistência.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - V. EXª
há de convir que é impossível acompanhar um trabalho dessa envergadura em todo o Estado, passo a
passo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) _ Não;
não penso assim, porque o Govemo do Estado dis. põe de helicópteros e de aviões em quantidade suficiente. Mesmo que V,. S@ não pudesse acompanhar
o trabalho, poderia delegar poderes a outros técnicoso Sabe-se que, quer seja uma obra pela Administração direta, quer seja por licitação, principalmente,
é necessário e obrigatório o acompanhamento, pelo
menos, do término da obra. Como realizar o pagamento da obra sem se ter a certeza de que o empreiteiro a concluiu?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Se não
me engano, a pergunta que V. EXª fez foi se eu, pessoalmente, acompanhei todas as obras?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não.
Perguntei-lhe se o acompanhamento se deu por par-
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te de V. Sª ou se delegou poderes a técnicos para
fazê-lo?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Eu lhe
respondi que parte acompanhei, parte foi delegada
por essa comissão de que falei. Mas nenhuma obra
ficou sem ser vistoriada.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vou-lhe
dizer o porquê 'da minha insistência nessa pergunta.
Estive, juntamente com uma comitiva até muito grande, visitando principalmente as BRs 174 e 210, em
Jundiá, onde há a balança. Enfatizo que o nosso objetivo não era inspecionar, mas apenas visitar o 10cal. Naquele lugar, não havia água de maneira alguma - o Dr. Hélder está até balançando a cabeça,
porque estava junto. Chegamos lá pela manhã.
Quando fomos ao ~ospital, uma pessoa havia sido
acidentada. O Dr: Hélder foi faier a microcirurgia, e
não havia água nem para tirar a areia que estava
misturada ao sangue, bem como não havia o transporte para levar.a acidentada à sua vicinal, que era a
Vicinal9. E aDrª Eugênia, como médica e a pedido
da enfermeira, foi levar em casa a paciente. Foram
na éaminhonete apenas a Drª Eugênia com a paciente e a enfermeira. Depois; o jornal do Govemo
disse que eu havia tirado a enfermeira para ir fazer
política, quando apenas a Drª Eugênia prestou o serviço. Lá não havia nenhum poço. Conversamos com
vários produtores que estavam ali na vila.
Quando chegamos ao Equador, estava sendo
perfurado um poço pOr uma empresa particular, até
de um comerciante de lá. Sinceramente, Dr. Carlos,
eu até torço para que realmente tenha sido feito.
Mas naBR-174 fizemos as vicinais, e não ouvimos
de nenhum produtor a lamentação - sinceramente
lhe digo isso até para servir de informação para V:
Sª -, que, em todas as vicinais onde reunimos as
pessoas, era uma só. E não só nas vicinais. Já falei
aqui que, em São Luís, não havia água para se tomar banho, e água p,ara ingerir era só mesmo a mineral. E V. Sª me disse que o processo de licitação
foi iniciado em novembro. Essa nossa viagem foi do
dia 2 ao dia 11. Nisso; chegamos até Albalize, onde
não encontramos nenhum cacimbão que houvesse
sido construído pelo Governo do Estado.
O SR. CARLOS EDUARDO LEITE - Em que
período?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - De 2 a
11. Ficamos até o dia 11, e neste dia à noite eu viajei. Então, foi do dia 2 de janeiro até o dia 11.
Já fiz várias viagens aos Municípios de Bonfim
e de Cantá e, não indo às vicinais, mas em Contatos
permanentes com os prefeitos, nada.
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E quero dizer de passagem que, quando houve
esse acidente, em que não havia água, alguém telefonou para o Govemo, onde fica o posto da fazenda,
dizendo que estávamos lá. À tardinha, quando entramos no restaurante para almoçar, lembro-me bem
que lá estavam, parece-me, o Leonel e o Ademir,
aquele da CAER, que, quando veio se dirigir a mim
para falar, a primeira coisa que disse foi: "Senadora,
estamos aqui para verificar onde vamos fazer o
poço". Então, eu disse: "Muito bem'. Comentei depois com o nosso pessoal na hora do almoço: "A
nossa vinda aqui já está ajudando o pessoal, só pulo
fato de já terem telefonado dizendo que já estavam
na área o avião - e foi de avião - com dois técnicos
para olhar o local onde deveria ser construído um
poço'.
Estou lhe dizendo isso não como crítica, mas
como informação de uma pessoa que esteve com os
produtores, com uma comitiva de, no mínimo, 15
pessoas daqui, sem contar as que vivem na regiiio.
Ainda havia o ex-Secretário de Agricultura também,
que eu não havia mencionado.
Sinceramente, Dr. Car10s Eduardo, com todo
respeito a V. S8, até pelo seu trabalho, não encontramos, na BR-174 nem na BR-210, nesse tempo que
estou lhe falando, nenhum poço.
Posteriormente, quando voltamos para ir ao
Caroebe, já encontrei na cidade do Baliza" uma retroescavadeira. Lá, em conversa com o prefeito, ele
me disse que havia alugada a máquina. Não sei do
restante, porque não me aprofundei, mas realmente
estava sendo cavado o poço na cidade do Baliza pelo menos foi do que tomamos conhecimento - por
iniciativa do Prefeito de São João da Baliza. Não sei
também, posteriormente, como foi feito o trabalho.
Por isso - até talvez porque V. S@ não tenha
chegado aqui no início dos trabalhos -, quero-lhe· informar que temos um relatório que determina uns
açudes de 220 metros cúbicos para armaze,nar
água, ou seja, açudes que comportam essa capacidade de água, mais 1400 poços, tendo cada municlpio 100 açudes desse porte e 4200 açudes de menor porte, de 50 metros cúbicos, mais 72 poços, que
acho que são os chamados cacimbões, e mais 15
barragens - recebemos isso do Secretário de Agricultura.
Depois, se vier um documento que comprove
ter sido feita a licitação ou, se não o foi, que tenha
as anotações do Govemo - mesmo sem haver licitado, porque, depois de chegar a verba emergencial,
só se tiver sido a verba emergencial destinadsl ao
Govemo do Estado é que se podia fazer sem lidta-

Novembro de 1998

ção, e até o Govemo, se tivesse mandado também
uma mensagem -, que a gente comprove.
Vou repetir para V. Sª, para não ficar com má
impressão das nossas perguntas: essas fitas que
estão sendo gravadas ali por um técnico autorizado
pelo Senado - que é funcionário do Senado, e não
dos nossos gabinetes -, vão passar pelo crivo não
só da A;;3essoria Técnica com relação à elaboração
das obras, C~:T.~, mais ainda, pela Assessoria Jurídica. E :;:.:::..do há qualquer dúvida sobre tudo isso, de
parte de nós, membros da Comissão, e principalmente da relatora, dispomos dos assessores diretos,
que nos assessoram para a elaboração do relatório.
E vou ser questionada ~:>r eles, para saber a distorção das informações.
Gostaria de dizer a V. S· que, se o nosso trabalho é agora, temos que dirimir todas as dúvidas
agora. Porque ninguém aqui veio para a caça às
bruxas. O relatório foi encaminhado a todas as autoridades competentes e assinado pelo Governador
por meio de ofício, mQ;; :~ há as informações de uma
fita que recebemos, que, com esses dados, vai fazer
parte também cio material de prcva da Comissão, e
havendo mais outras informações de depoentes, poderemos dirimir as dúvidas. Vamos colocar no relatório o que realmente ficou esclarecido. Não há necessidade, então, de que se relatem as distorções,
desde que elas sejam esclarecidas. O Secretário de
Obras já nos explicou com bastante detalhes, foi
muito feliz nas suas colocações, apesar de não ter
acompanhado esse trabalho, e sim o DER e a Secretaria de Agricultura, por intermédio de seu Secretário de Agricultura, como acabei de comentar. Então, só restam, para esses esclarecimentos, as autoridades estaduais, ou seja, as palavras de V. SI. Assim, aceitaremos qualquer correção que seja feita,
desde que saiamos convencidos de que os esclarecimentos são a realidade dos fatos ocorridos em
nosso Estado.
Sinceramente, fique V. SI muito à vontade. Se
não puder esclarecer agora, estaremos aqui até o final desta semana, pois a Comissão foi designada
para trabalhar até sexta-feira. Se, porventura, não
encerrarmos nossos trabalhos, pediremos prorrogação. Desta forma, haverá tempo para a correção
dessas distorções mais que evidentes.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - À guisa
de esclarecimentos sobre o relatório que V. Ex- tem
em mão, quero dizer que isso foi a formulação de
. um pedido para as autoridades federais, o que não
quer dizer que tenha sido executado.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Esclareci isso ao Dr. César, Secretário de Agricultura - e é
por isso que estou insistindo. S. S@ disse, ao ser indagado se era açude, barragem, poços, "que não
podia afirmar que sabia, mas que tudo que havia
sido executado estava no relatório". Então, com o relatório e a gravação, estou detalhando o tema com
V. Sª para que seja corrigido, já que foi dito. Ao chegarmos lá não teremos tempo de ouvir as fitas nem é nosso dever. É feita L!ma degravação cuja cópia me é enviada para, com os devidos esclarecimentos, posteriormente, apresentar o relatório à Comissão a filTl de que seja aprovado.
Agora, temos ainda a propaganda de televisão
naquela fita. Inclusive, tenho o seu teor em minha
bolsa, em que dizia que o Govemo do Estado...
Quem vê na televisão recebe a informação de que
as obras já foram concluídas.
A previsão, conforme explicado pelo Dr. César
e pelo relato da fita, é de 5783, por localidade, e Boa
Vista com um total de 195 açudes. Há localidades
até com 1471. Pela quantidade bate. A previsão bate
com o que liI.fita informa. A distorção desta planilha
em r~lação ao que diz a fita está, individualmente,
por localidade. Se V. S@ for verificar, perceberá que
não são os mesmos números por município, mas a
totalidade, sim, pois ela não faz diferença. Se apresentarmos a fita com a gravação da exposição do
Secretário de Agricultura, juntamente com as perguntas que formulamos e por ele confirmadas, incluindo-se o relatório, V. S@ há de convir que ficará
um relatório meio distorcido. Não é que eu e o Senador Romero Jucá queiramos enviar este relatório
para o TCU. Isso é uma obrigação, seja qual for a
Comissão Especial, seja qual for a CPI. O Senado,
as comissões mistas ou o Congresso já sabem. que
todo relatório deve ser encaminhado às autoridades
competentes - govemadores, prefeitos, o Ministério
Público Estadual, o representante da Justiça Federal. Isso já é uma praxe no Senado Federal. Apenas
ratificamos ou retificamos algumas coisas, aprovamos, assinamos e entregamos ao setor competente
do Senado.
Queremos esclarecer que não queremos perseguir. Não estamos aqui para denunciar o Governador. Se assim fosse, usaríamos a tribuna do Senado, e as autoridades competentes e todos tomariam
conhecimento.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Passarei a palavra ao Dr. Carlos, Diretor do DER.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Senadora Marluce Pinto, a tabela e relatório apresentados
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foi um pedido de formulação de verbas. Aí constam
poços e açudes. Os poços serão perfurados para
fornecer água potável. Alguns açudes têm 220m3 e
outros são pequenas cacimbas de 50m3. Os cacimbões, que são pequenos açudes, possuem um volume de aproximadamente 178m3 de escavação. Assim, eles têm o intuito de conseguir água do lençol,
onde esteja mais raso - o que resolverá imediatamente o problema do agricultor -, como poderá tam- .
bém acumular água quando as chuvas começarem.
Quanto ao seu pedido de quantidade, pelo fato
de V. E~ não ter estado aqui em janeiro - sei disso
porque sou do Estado - tenho a dizer que esse programa começou pelos municípios mais prementes à
época - Normandia, Rufino e Alto Alegre. Assim,
quando V. ~ lá esteve não havia ainda a mobilização naqueles municípios. É impossível mobilizar-se
em todo o Estado, principalmente naquela situação
de carência.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr.Presidente, estou satisfeita com as respostas, embora me desculpem - não as considere convincentes.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -Gostaria de fazer algumas perguntas ao Dr. Carlos. V. SI
é um técnico competente, profissional, de tal forma
que sabe que, por exemplo, para construir uma barragem ou um açude será preciso a autorização do
CREA. A obra deverá ser registrada. Assim, pergunto a V. ~ se o DER construiu algum açude ou barragem, de janeiro para cá, nesse programa das secas,
tirando licença no CREA. Enfim, se construiu, efetivamente, algum açude que possa ser chamado de
açude. O Govemo anunciou a construção de 5.700
açudes, e ao Govemo Federal devem ser prestadas
as contas. Assim, pergunto se V. S· atesta a construção de açudes no interior do Estado.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Nós podemos considerar que cacimba é um buraco de pequenas proporções e um açude seri@ um reservatório de maiores proporções. As 'nossas obras de
emergência foram chamadas de cacimbões, porque
não são cacimba nem açude; seriam cacimbões ou
pequenos açudes. Essas obras foram contratadas
antes do decreto de emergência
logicamente, a
empresa contratada tem obrigação de registrá-Ias no
CREA.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Senhor cobrou das empresas contratadas o registro
desses açudes no CREA?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Isso é
praxe normal dentro do DER, mas posso consultar
para V. ~.

e,
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SR •. IPRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria que o Secretário da Comissão convidasse o Presidente do CREA de Roraima para comparecer amanhã à reunião da Comissão.
.0 SR •. CARLOS EDUARDO LEVITE - Todas
as obras contratadas pelo DER são passíveis ... f,u
parte do contrato da empresa providenciar.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pareceme que essas obras foram licitadas.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Sim.
O SR. PRESIDENTE (Romero JuGá) - Foram
licitadas no histórico como açudes ou como cacimbas?

O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Corno
cacimbões.'
O SR. PRESIDENTE (Romero JuGá) - Então,
na verdade, o Governo está vendendo gato por lebre. Não há açude, é importante esclarecermos. Seria COIIIO uma propaganda 'venha pegar um Vectm"
e na verdade pegasse um Fusca. É tudo carro mas
é diferelÍte.
.
Eu gostaria obter uma cópia dos termos de licitação, porque inclusive a propaganda do Governo
pode ser acionada no Conar corria propaganda enganosa. Pelo que V. EJ(-! está dizendo, não foram
construídos 5 mil açudes em Roraima. Talvez tenham sido construídas 5 mil cacimbas. V. Ex@ sabe
que há uma grande diferença entre açude e cacimba
na construção, no custo da. obra e em todos os procedimentos. Gostaria de falar em custo de obra, já
·que essa obra não passou pela estrutura de custos
ri" CM''3~aria de Obras, lugar extremamente apmpriado ,:;ara isso. Não foi definido o custo pela SeCrE!taria de Agricultura, segundo o Dr. Pedro Estevão,
. Secretário de Agricultura. O custo deve ter sido definido pelo DER. Qual foi o custo de cada cacimba?
Houve um custo médio? Como se chegou a esse
custo?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Cada
obra licitada pelo DER é acompanhada de uma composição de preços, logicamente para o serviço.
Como eu não estava preparado para isso, posso encaminhar a posteriori.
O SR. PRESIDENTE (Romero JuGá) - Eu gostaria que fosse encaminhada a composição de preços e os projetos, até porque vamos verificar o qU(~
foi licitado e o que foi efetivamente executado. ()
senhor fez licitação para algumas obras, parece•me que depois houve dispensa de licitação de algumas outras obras nessa linha de construção das cacimbas.
.
.

o
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SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Depois
do Decreto de calamidade pública. .
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Em algum momento, o Governo do Estado procurou o 62
BEC, o Batalhão de Engenharia, que tem equipamento, pessoal, maquinário e poderia fazer essas
obras a um custo mais barato, sem necessidade de
licitação, pois são do E)(ército brasileiro? O 62 BEC
foi contactado para fazer obras de cacimbas nesse
esforço de combater a séca no Estadó?
O SR. CARLOS EDUARDO LE\I'TrE - O 69
BEC só promoveu o apoio na fase crítica 'do incên~
dio. Se houve a!gtima. formulação por parte do Govemo ao 62 BEC, não tenho ciência. Por contato
pessoal que tenho com o Coronel Brandão, do 62
BEC, posso lhe dizer que este não tem o equipamento, qual seja, a retroescavadeira.
O SR_ PRESIDENTE (Romero Jucá) - O 69
BEC não tem equipamento para fazer açude nem
barragem?,
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não
tem equipamento para fazer os pequenos açudes,
ou os cacimbões.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - E as
empresas contratadas tinham o 'equipamento ou alugaram de Manaus?
O SR_ CARLOS EDUARDO LEVITE'- Não tenho essa informação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quer dizer que o 62 BEC,órgão especifico para atuar nessa
questão de terraplanagem no Estado de Roraima,
que há muitos anos tem um know-how impressionante - não era necessário fazer licitação e, sem dúvida nenhuma, teria um preço mais barato - não foi
contactado pelo Govemo do· Estado nem para conversar se poderia ou não fazer cacimba? Não há um
documento, uma proposição ou uma reunião oficial
.
sobre isso?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não há
um documento, há um contato pessoal meu com o
Coronel Brandão.
O SR. PRESIDENTE (Romero JuGá) - O Batalhão de Engenharia de Manaus também não foi contactado?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - O 6 2
BEC ?\brange Manaus aqui.
O SR. PRESIDENTE (RomeroJucá) - Mas
não houve nenhum contato com Manaus?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não, o
62 BEC? abrange Manaus.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Recebemos algumas denúncias de que essas empresas
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que foram contratadas para fazer as cacimbas fizeram os buracos e que, em alguns casos, quando havia uma certa quantidade de buracos cavados, dando água ou não, eles iam embora. Muitas pessoas
reclamavam de que não havia sido atingido o lençol
freático e a informação dada era a de que o buraco
fora feito. Encontrando água ou não, as empresas
receberiam o pagamento. O senhor recebeu algum
tipo de reclamação? Houve algum tipo de entendimento? Independente de dar água ou não, faziam ó
buraco e recebiam o dinheiro? Era esse o contrato
como DER?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não
tive nenhuma informação a respeito, mesmo porque,
no controle dessas obras feito pela Secretaria de
Agricultura havia uma declaração do proprietário de
que a obra fora feita. Creio que ninguém assinaria
sem ter atingido o objetivo. .
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Temos
que ver quem assinou. Não chegou ao senhor nenhuma reclamação sobre desbarrancamento dos buracos, qualquer prejuízo causado aos produtores?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não,
senhor.
a SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Ninguém da fiscalização mencionou isso?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não,
Senhor.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria que fosse enviada à Comissão cópia da Portaria
que designou os técnicos do DER e da Secretaria da
Agricultura responsáveis pela fiscalização em cada
região, porque eventualmente poderemos convidar
esses fiscais para dar informações à Comissão.
Então, no entender do senhor, os buracos foram feitos a contento? O que foi contratado foi pago
e atendido? O Govemo não tem reclamação quanto
.
à qualidade dos buracos?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Os cacimbões ou pequenos açudes, certo?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Tenho
em mão um dicionário, que diz o que é barragem, o
que é cacimba e o que é cacimbão. Cacimbão é
grande cacimba e cacimba é cova que recolhe a
água dos terrenos pantanosos e que tenta atingir o
lençol freático, na qual se acumula água como num
poço. Parece-me que foi isso que foi construído,
pelo pequeno tamanho que tive condição de verificar. Solicitaria ao Senhor que encaminhasse à Comissão o endereço de algum açude, de alguma obra
que seja considerada padrão pela execução do
DER. Vamos também verificar as áreas de reclama-
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ção e fiscalizar o que efetivamente tem de reclamação, que não são poucas. Também gostaríamos de
verificar algumas áreas onde o DER considera que a
obra foi feita de forma correta.
O senhor não se recorda da metragem da cacimba contratada para ser feita?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - É de
oito por quatro por três de profundidade, com rampas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Seriam
96 metros cúbicos?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não,
pois há rampas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - As rampas estão dentro ou fora dos 8 metros?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Estão
fora dos 8 metros.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Creio
que a Senadora Marluce Pinto tem alguma pergunta
ainda. Passarei a palavra para ela.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Or. Carlos, eu gostaria de saber se é do seu conhecimento
que o Govemador do Estado conversou com prefeitos não só do seu grupo pOlítico, mas também de
outras legendas, sugerindo que a verba destinada às
prefeituras fosse repassada para o Govemo do Estado para pagar esses cacimbões. Ou, então - não
sei por que me veio essa informação -, a própria
Prefeitura já pagava a obra.
Sei de uma verba que foi dada pelo Govemo
do Estado com que já haviam sido executadas 160
cacimbas - que estão apelidando de "buracos· -, e
que, individualmente, custaram R$500,OO.· Então,
R$80 mil teriam que ser pagos pelo prefeito.
Gostaria que V. S! esclarecesse se realmente
já houve repasse, porque, numa conversa informal
de prefeitos, tivemos o conhecimento da liberação
dessas verbas, que, diga-se de passagem, nós, aqui
em Brasnia, batalhamos, a fim de que viessem urgentemente para as prefeituras. Cada um, individualmente, poderia fazer algo pela sua comunidade, e o
Govemador já tinh~ solicitado que essas verbas destinadas às prefeituràs fossem repassadas pelo. Govemo do Estado, para resgate das obras executadas.
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Acho
que essa informação é improcedente, porque, se tivesse havido esse repasse, ele teria sido feito. Não
houve repasse algum nem qualquer pedido quanto a
. isso. As próprias prefeituras devem estar pagando
suas obras.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quúo
dizer a V. Sª que me antecipei, como disse anteriQrmente, mas o lTleu objetivo é não deixar que' as autoridades competentes em Brasília, principalmé"nte
os Ministérios, tomem conhecimento dos deslizes
aqui havidos. V. Sª não tem obrigação de saber se
isso ocorreu, mas tenho informação de que sim.
Pode ser até que haja devolução, e ainda e!;tá
em tempo de o Governador do Estado devolver esse
dinheiro. Se, porventura, já houver sido repassado,
os prefeitos devem se antecipar, recolher esse dinheiro e procurar empregar essa' verba em obras
executadas pela prefeitura, porque, caso contrário,
eles poderão, no futuro, ter problemas com o Tribunal de Contas da União.
AssegurcHhe que jamais faria essa pergunta
em público se não tivesse certeza absoluta desse
fato. E ainda salvei uma prefeitura por ter me anteoCipado; o dinheiro- já ia ser repassado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de perguntar ainda ao Dr. Carlos, porque ele terminou não respondendo, qual foi -o valor médio da
cacimba e o valor total que o DER gastou na construção delas. E mais, se as cacimbas já foram pagas
ou se ainda há dívida do Governo para com essas
empresas que a:s construíram. O SR. CA.RLOS EDUARDO LEVITE - Posso
apresentar-lhe um relatório, mas não aqui na comissão.
O SR. PR:ESIDENTE (Romero Jucá) - O sénhor não tem informação?
O SR. CAI,~LOS EDUARDO LEVITE -Não.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Do vâlor médio o senhor não se lembra?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Não.
São processos em que as empresas entraram com
os v a l o r e s . '
O SR. PRIESIDENTE (Romero Jucá) - Se já 1'0i
pago, o senhor també.m não se recorda?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Alguma
coisa já foi paga.
".
'O SR, PRESIDENTE (RomeroJucá) - Gosta~
ria que o senhor nos mandasse essa informação.
Com a palavra o Senador Sebastião Rocha. .
O SR. SEIBASTIÃO ROCHA - Gostaria de fazer uma pergunta, já que está sendo tão debatida
essa questão das cacimbas, ou miniaçudes, como o
senhor chama: Os recursos utilizados foram do Tesouro Estadual, ou Uma parte de recursos federais e
uma parte de recursos estaduais?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - Grande
parte dessas obras foi custeada pelo Governo do
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Estado. A parte relativa ao Govemo Federal não
abrangeu só esse tipo de obra, mas também, dentro
da minha esfera, o fornecimento de óleo diesel, lubrificante, e locação de alguns equipamentos necessários durante a fase crítica do incêndio, porque toda a
logística e o fomecimento de diesel para as atividades de combate a incêndio, dos equipamentos, dos
caminhões e dos pipas foram feitos através do DER.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Mas, uma parte
das obras foi feita com recursos federais?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE :.. Parte
dela, sim.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Então, vou lhe
fazer uma pergunta. Tinha prometido não entrar na
seara estadual, mas como parte dos recursos utilizados para a construção dessas cacimbas eram federais, gostaria de saber do senhor, o que já foi inclusive confirmado por outros depoentes.
Sabemos que o padrão médio das cacimbas
era oito por quatro metros, com três metros de profundidade. Não" conheço muito. bem a região, por
isso estou fazendo essa pergunta. Não poderia
acontecer de, eventualmente, com a profundidade
de três metros, não se chegar ao lençol freático? Ou
100% das cacimbas tiveram eficácia e atingiram o
lençol freático aos três metros? E, complementando
a pergunta já feita pelo Senador Romero Jucá, houve casos em que, não se atingindo o objetivo, encerrou-se o trabalho, já que o contrato era de se fazer
,cacimbas com essas proporções, ou seja, oito por
quatro metros, com três metros de profundidade, independente de atingir ou não o leriçol freático? Surgiram alguns casos de reclamações nesse sentido.
Então, 100% das cacimbas atingiram o lençol
freático com 3 metros de profundidade?
O SR. CARLOS EDUARDO LEVITE - O que
já falei ao Senador Romero Jucá, volto a repetir. Todas as cacimbas foram feitas para atingir esse objetivo. E como todos os proprietários beneficiados assinaram um documento, não recebi reclamação alguma sobre isso.
. Acredito que tenha sido atingido o objetivo,
caso contrário, eles não assinariam o documento.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O Senador João França; do PPB, quer fazer alguma per. gunta? Quer pedir alguma cacimba ou alguma coisa?
O SR. JOÃO FRANÇA - Conheço bastante o
que é uma cacimba e o que é um açude ou cacimbão, como chamam aqui.
Para nós, o cacimbáo é aquele que se cava a
fim de se atingir o lençol freático. Um buraco, como
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você chama, é um miniaçude mesmo, não é cacim·
dora Marluce.Pinto; que tambémé candidata ao Go-,
bão. Conheço bastante.'
".:"
: ','
vemõ. Quer,'dizer, éles têm toda uma intenção eleitoc
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaral jámarca:da para o dia 4 de outubro, certo? Qual é
ria de agradecera presença do Dr.-Carlos e dizer
a íntenção de. uma comissão como essa? É o SÉmáque a Comissão aguarda com ansiedade os docu~
dor que preside esta Cori1issãó;cjualo objetivo dismentos que devem ser remetidos, de 'licitação e consó? Se éodeajudar, pór que não ajudaram antes?
Por que não colocaramtodos'os esforços no sentido
trato. Vamos pedir o registro do ,CREA, a relação
das construtoras que trabalharam, o preço médio, ci
de quando afogo estava queimando aqui? Porque
só vêm agora?'Qual o objetivo? ~rocurar o bode exvalor total, a composição de custo financeiro, o que
foi dinheiro federal e o que foi dinheiro 4ilstadual, e
piatório? ,Imputar todas as culpas' do desastre ecolóc
também os orçamentos básicos que levou, em conta
gico em cima das' costas' do: Govemo do Estado?
Fico me perguntando isso, Certamente as pessoas
essa obra.
Quero agradecer a atenção de V. Ex!! e dizer'
também se perguntam. Aonde querem' chegar? Na
que a Comissão está à disposição para qualquer esv~rdade, acho que existem providências mais irriportantes a· serem tomadas agora . Vou' comparecer,
clarecimento a mais que o senhor queira dar. Muito
obrigado.'
.,
vou prestar o meu depoimento em respeito ao SenaO SR. CARLOS - Obrigado.
do Federal.·, Mas,' não vej6 ,nenhuma. objetividade
nessa Comissão. Para mim, ela só é "armada" com
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Antes
de chamar p próximo convidado, gostaria. de ,ler,
.outros objetivos. Não são objetivos neceSsários; não
são as necessidades do povo de Roraima~"
para que fique registrada nesta comissão, aentrevista concedida hoje pelo Govemador do Estado à RãUma nova pergunta:
dio Equatorial, com referência à atuação desta Co-'"Goverriador, só para ficar bem claro, qual foi
missão. Lerei exatamente como está, com todos os
a ajuda que esses dois Senai:loresderam para floc
'erros gramaticais.'
raimaenquant9 os colonos, as pessoas que 'estão
"Entrevista com o Governador Neudo Carripos,
no interior do Estado t:;ofriam com a seca e com as
queimadas?
.
na Rádio Equatorial, em 26 de maio de 1998.
Vamos, agora, à entrevista do dia. Estamos
Resposta: ., '
.
",
com o Govemador Neudo Ribeiro Campos, que v a i _ "Nem do senador Rbmero Jucá, nunca'recenos falar sobre a avaliação dele nessa comissão do
bemos uma ajuda. Nada. liIenhumaação qu'e ajuSenado na Assembléia Legislativa, qUe quer chegar
dasse o Governo do Estado. Também nada,absolutamente nada da Senadora Marluce Pinto. Nunca $.
a uma conclusão sobre as queimadas.
, - Governador, boa tarde.
Exl's fizeram uma ação dura(lte ,o episódio tanto da
,seca, da estiagem quanto noepisódiodasqueirria- Boa tarde.
das, lá certo? ,Qualquer auxílio que o Governador do
- Governador, qual a avaliação que o senhor
faz dos trabalhos dessa comissão na Assembléia
Estado viesse a colocar, 'não sobre recursos federais, para ajudar o povo daqui; nada, absolutamente
Legislativa, essa comissão do Senado que quer chenada, nenhumdos doisf~z.",
,
gar a uma conclusão sobre as queimadas no Esta'do?'
Meus caros ouvintes, para começo de história,
o Govemador, naturalmente, não quis,entender ou
- Veja bem, vejo com muita surpresa "essa Comissão vir se instalar agora. Agora, o fogo apagou;
está-se fazendo de desentendido,usando uma rádio
agora, as queimadas são coisas do passado....
para, mais uma vez, engariar ó povo de Roraima,
como está enganando através da televisão, dizendo
Quer dizer, não deixou seqüelas.
que construiu 5.783 açudeS. Essa fita é passada a
.... agora, estamos com problema, na verdade,
de chuvas, pois hãbastante chuva aí. Até já tivemos
toda hora, Agora, é vez da rádio. Não podíamos vir
alguns momentos em que a Br 174 ficou interditada.
para cá para apagar o fogo, até porque não somos
especialistàs nisso."Ouvimos o General,e parte das
Já tivemos, no mesmo momento; a RR 170 também
interditada. E aí me pergunto, e acredito que todo
pessoas que aqui estão ouviram que nem o Exército,
o VI BEC;o VII BISe nem os demais eram especiaouvinte, também, da Rádio Equatorial deve estar se
listas em apagar fogo,
.
perguntando: o que faz essa Comissão, presidida
pelo Senador Romero Jucá, cuja esposa é minha
Esta Comissão se formou, porc'lue realmente o
Govemo do Estado tem rec;ebido recursos. A criação
adversária polltica no pleito de 04 de outubro. Há um
de comissões'é praxe quando' acontece fatos desse
outro membro que criou a Comissão, que foi a Se na-
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tipo. Não criei a comissão; poderia até tê-Ia criado.
bre e pensa que está enganando o povo. O povo do
No dia em que o Senador Romero Jucá apresentou
interior vem para a Capital.
o requerimento, felizmente, eu não estava em BrasíAinda ontem, vários colonos, que vêm do Parelia. Estava na Zona da Mata,de Pernambuco. Mas,
dão da Nova Esperança e de todos os lugares para
a feira e assistem à televisão, perguntavam: 'Onde
se S. Ex! tivesse solicitado que' eu subscrevess,e o
requerimento, o teria feito. Quando foi instalada a
estão os buracos do Alto Alegre? Aquele homem
disse que fez muitos buracos em Alto Alegre e os
Comissão, eu me encontrava em Campo Grande,
Mato Grosso do Sul. Então, nada foi feito como S.
mostrou pela televisão. Onde estão esses buracos?
Ex! quer deixâr transpareéer.·
Eles nãô foramfeitos aqui; em Alto Alegré": . '
Agora, infelizmente, go~taria que a Rede EquaNão aqianta querértaPar o sblcoma pene'ira~
torial- mas talvez não o faça - nos desse o mesmo
denegrir a riossaimagem. Realmente, o Govemador
mostra uma fantasia pela televisão.: De fato, hoje
espaço; poderíamos até solicitar isso judiCialmente,
porque nãQ ,estamos aqui tratando de assuntos pesexiste o Estado de Roraima e o "Estado fantasia',
mostrado nas propagandas de televisão.
soais, mas, sim, estamos acobertados pelo Senado
da República, para fiscalizar' ocorrências, obras,
Se o povo não fosse inteligente, S. Ex! não semesmo não entendendo a diferença entre cacimba,
ria tão mal recebido onde chega. Essa é a realidade.
açude,.barragem e cacimbões, como o,nosso SenaMas não vamos aceitar isso. O Govemador fique
certo disso! Fomos tão elegantes para com S. Ex!,
dor João França colocou. No entanto, se porventura
há alguém que não entenda isso, ouvindo o qUE! já
que, em Brasília, o Senador Romero Jucá e eu combinamos que, já que o Govemador era a maior autofoi dito aqui, com certeza chegou à conclusão de
que realménte está existindo uma série de falcatmas
ridade do nosso Estado, daríamos uma oportunidade
aqui. Se S. EXÍl qu'er ouvir isso, é isso que vai ouvir.
de S. Ex! escolher o local e a hora em que gostaria
O Governador deveria 'nos tratar como autoridade,
de prestar os esclarecimentos. Poderíamos muito
bem tê-lo chamado para cá. Os Govemadores 'de
com ma(s respeito. (~alinas)
S. Ex! informou que não fizemos nada. O PreEstado, quando
convidados por uma. Comissão '.
feito de Cantá foi o primeiro a decretar estado dedo Senado, vão à nossa Comissão. ,Isso não é'um
emergência em seu município. Depois de o Prefoito
desmérito, 'ainda mais que a Comissão e'stá sendo
ir a Brasília à procura de recursos, S.'Ex! decretou
realizada na Casa do povo.
estado de emergência; não queria que fosse envieldo
Se S, Ex! fosse um Govemador do meu Partido, eu até o teria convidado a vir aqui. As pessoas,
dinheiro para as prefeituras, porque não gosta de dividir.
•.
quando não temem, não se escondem. Mas eu tinha
Embora a Presidente do Programa Comunidacerteza de que não viria. Agora poderá até vir, porde Solidária tenha falado aqu,i a, respeito da particique estamos dizendo isso; deverá mandar uma galepação dos prefeitos, sabemos que não existem
ra grande vir até aqui amanhã para nos vaiar. (Pálobras conjuntas de prefeituras do interior como Esmas)
tado. O que existe aqui são trabalhos isolados. Cabe
S. Ex! não aceita isso. Quem quiser pode falar.
a S. Ex! resolver o que fazer. Mas S. Ex· quer falar à
Vou tratar de algo que eu, o Deputado Alceste, que
. estava comigo, e alguns Vereadores de Mucajaí ouopinião pública por meio da rádio. Se nãó fizermos
uma declaração nas rádios, se as rádios'não nos de'vimos. Saí daqui para Mucajaí. O ~Icêste chego~
rem essa oportunidade, varrios usar a tribuna do Sedepois. De carro, com mais duas pessoas, fui para a
nado ainda colocar uma nota nos nossos jomais,
casa de um vereador. Depois, juntoa,;tanta gente,
que, segundo as informações, havia mais de 300
para que escutem o programa Voz do Brasil. Nlão
gosto de fazer isso; nunca usei a 'tribuna para denepessoas.
grir a 'imagem de ninguém ou mesmo para relatar a
Estávamos na caSa do Zelino e, quando saí
para pegar o carro, o senhor da mercearia em frente
realidade dos fatos. Até mesmo mostrar as coisas
erradas daqui no, plenário 'do Senado não funciona.
chamou-me disse-me: 'Senadora, a senhora é fór~
Temos que fazer isso aqui.
te mesmo. Chegou aqui sem ninguém esperar e sem
Mas respeito é bom, ê todo brasileiro deve,ria
fazer barulho. Este povo todo veio para vê-Ia quando
soube que a senhora tinha chegado.' Isso acontesaber respeitar, até mesmo se não viéssemos aqui
como aútoridades. Até mesmo se fôssemos o mOl1al
ceu numa segunda-feira.
mais pobre e sem nenhum cargo na terra; deveiía.
Durante dois dias, no final de semana"o servi- .
mos ser respeitados. Mas S.'Ex! não respeita o pO-, " . ço de som rodou pela cidade de Múcajaí, 'dizendo'
c
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que o Governador iria inaugurar uma escola. O helicóptero ficou rodando pela cidade, para dizer que o
hornemestava chegado. E só juntou gente, porque
levaram pessoas de Boa Vista e a diretora da escola
obrigou as crianças a irem. Porque, gente de Mucajaíeu não contei 3D!
Então, vamos ter respeito pelas pessoas! Não
estamos aqui para sermos desclassificados! E se S.
Ex!! pensar que, com isso, vai levar à consciência do
povo que somos Senadores relapsos, digo que o
povo de Roraima sabe muito bem quem fez pelo Estado.
Sei. que uns poucos, uns mínimos, dizem: "Já
fizemos muito. Já foi três vez~ eleita, agora tem
que deixar a vez do povo". Fui três vezes eleita porque tive a coragem, quando o meu marido veio para
cácorno militar, por quatro anos, de andar sob o sol
e a chuva - eu não dormia com ar condicionado e
nem andava de avião, mas de jipe -, trabalhando
sem receber nada! Nunca recebi um centavo. E desafio alguém, durante as duas administrações de Ottomar, a encontrar ao menos passagem minha andando às custas do Governo do Estado. Nunca usei
este Estado em benefício próprio, muito pelo contrário. Mas quero que S. Ex!! diga o contrário.
E tem mais, ainda: tudo que tenho, todo meu
patrimônio é declarado no Imposto de Renda e não
no nome de faixas-pretas. Hoje, S. Ex@ tem tudo no
nome de a, b ou c, para poder fazer o camaval que
está fazendo.
Pois que, amanhã, S. Exª venha com a sua galera, que vai ouvir muito mais, para ficar registrado
aqui! (Palmas e gritos)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Antes
de passar a palavra para o Senador Sebastião Rocha, gostaria de comunicar ao Secretário da Comissão que prepare o ofício solicitando o direito de resposta, pelo mesmo período de· tempo, na Rádio
Equatorial, a fim de que a Comissão, amanhã, no
mesmo horário de almoço, possa-se manifestar e
restabelecer a verdade, dizendo quais são os objetivos reais desta Comissão e, mais do que isso, qual
o trabalho deste Plenário, que contou e conta com
técnicos, com Secretários de Estado, com Deputados Estaduais, portanto, com pessoas de respeito,
todas querendo o bem comum e querendo melhorar
a situação do Estado. (Palmas)
Com a palavra o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Muito bem, em
respeito aos convidados e a todos que têm comparecido a este recinto, gostaria de dizer que não participei de qualquer espécie de conchavo para vir a Ro-
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raima e tentar atingir a imagem do Governador e de
sua equipe de Governo.
De fato, fui designado pelo Presidente do .Senado, como o foram também outros Senadores que
aqui não compareceram, não sei se já foi mencionado, para não parecer que esse grupo foi formado
com o objetivo único de vir provocar qualquer situação constrangedora para o Governador do Estado. E
vou dizer isso para o Governador se tivermos a
oportunidade de ouvi-lo na Comissão.
Aqui deveriam estar os Senadores Romero
Jucá, presente; José Bianco, que é de Rondônia e
não pôde vir; Marluce Pinto, presente; Nabor Júnior,
que é do Acre e também não pôde vir;'Jefferson Péres, do Amazonas; João França, que é daqui, e eu.
Então, não houve qualquer predisposição.
É claro que, num momento eleitoral como este,
é possível que aconteçam casos e fatos, como os
ocorridos aqui, de se politizar-a discussão. E penso
que isso aconteceu em ambos os lados, quando dos
debates. Essa politização acaba acontecendo naturalmente, mas não é de responsabilidade do Senado.
Acredito que o Govemador foi infeliz apenas no
contexto de tentar atingir a credibilidade de uma Comissão que foi oficializada pela Mesa do Senado da
República. Quanto às questões particulares do Govemador com os Senadores do Estado, como já disse, estou me mantendo isento nessas questões; não
vou de forma alguma entrar nesse nível de discussão. Mas também entendo que é importante o Govemador e sua equipe terem cuidado para não macular a imagem do Senado, dizendo que a Comissão
que veio aqui com o objetivo apenas de denegrir a
imagem do Govemador, o que não é verdade. Esta
fita, ou pelo menos o relatório, será de conhecimento
do Presidente do Senado, da Mesa Diretora, provavelmente do Plenário. E, claro, se houver algum excesso também dos Senadores aqui presentes, tenho
certeza de que isso não terá o apoio do Presidente
do Senado nem da sua Mesa Diretora, porque o Senado trata essas questões enquanto instituição e
não particularizando ou partidarizando ou politizando
a discussão.
Não é este o objetivo da Comissão e esses fatos entendo que todos devem relevar em função de
um momento político-eleitoral que se vive, mas de
forma alguma se pode manchar, se pode atingir a
respeitabilidade do Senad9 ao designar uma Comissão com os objetivos aqui apresentado de acordo
com os trabalhos que vem desenvolvendo.
Muito obrigado. (Palmas.)
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O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Antes
de convidar o Dr. Francisco de Sá Cavalcante, lembro que faz parte da Mesa e dessas discussões o
Senador João França, do PPB, Partido do Govemador, e seu aliado político e que pode usar da palavra
a qualquer momento que queira.
Convido o Dr. Francisco de Sá Cavalcante, Superintendente da Polícia Federal, a quem agradel;:o
a presença.
O SR_ FRANCISCO DE SÁ CAVALCANTE Exmº Sr. Senador Romero Jucá, Presidente da Comissão Especial do Senado Federal que acompanha
as investigações sobre as queimadas em Roraima,
Exmª Sr!I Senadora Mariuce Pinto, Exmº Sr. Senador Sebastião Rocha, Exmº Senador João França,
Srs. Deputados, demais autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores, na qualidade de
Superintendente Regional do Departamento de Pollcia Federal neste Estado, fui convidado por S. Ex!', o
Senador Romero Jucá, a expor a V. EXªS o atual delineamento do Inquérito Policial Federal nº033/9 8,
que apura causas sobre os incêndios ocorridos neste ano.
Inicialmente, é importante que V. EXªS me J)E!rmitam fazer um breve relato para que possam se r,ituar e eu possa lhes fazer entender sobre o nascimento deste apuratório.
Em virtude de notícias veiculadas por meio da
imprensa local e nacional, o Ministério Público Federal, por meio de ofício, em 30 de março último, reqlJisitou a instauração do competente inquérito policial
para apurar a possível prática de incêndios que estariam sendo provocados por fazendeiros assentadl:>s
pelo Incra. Esta é, então, sem a conotação de alguns mistérios veiculados pela imprensa, a espoleta
que deflagrou o nascimento do presente Inquérito
Policial.
Para uma amplitude de entendimentos dos
passos, gostaria de expor, brevemente, uma cronologia dos nossos procedimentos:
No dia 31 de março, foi recebido o ofício do Ministério Público Federal de Roraima; no dia 12 de
abril, foi instaurado o Inquérito Policial nº 033/98. Por
coincidência, nesta data, o inquérito completa apenas trinta dias úteis. E como bem sabem V. Ex!'s, já
habituados a enfrentar os entraves burocráticos, trinta dias úteis é um tempo ainda primário para a satisfatória obtenção da .verdade.
Dentro deste lapso temporal reduzido, pemlitam-me discorrer sobre os nossos procedimentos, ás
dificuldades encontradas, bem como tecer comentários sobre a nossa linha de investigação.
1

Novembro de 1998

Fundamentava-se a requisição do Ministério
Público Federal em notícias jomalísticas, como já
disse, veiculadas na imprensa local e nacional, cogitando que incêndios teriam sido provocados por fazendeiros assentados pelo INCRA, tema que definiu
o que requisitava ser apurado. Surgiu, aí, a necessidade de, primeiramente, definir o que era queimada
e o que era incêndio. ~sim, para definir o fenômeno, traçamos as investigações em três fases bem
distintas, que precisamos explicar cada uma delas
para um posicionamento adequado de V. EJcl!s com
a nossa realidade.
Primeira fase: oficiamos a todos os órgãos federais e estaduais que, direta ou indiretamente, pudessem nos delimitar e proporcionar um exato levantamento dos locais das possíveis incidências do cri- .
me, bem como para que nos auxiliassem a entender
o que era, com precisão, o fenômeno que estava
sendo investigado.
Resultado: infelizmente, nem todos os órgãos
ainda tiveram oportunidade de imprimir suas respostas, que são importantes, haja vista que cada um é
técnico e específico naquilo que executam.
Tivemos uma imensa colaboração do Exército,
através da Primeira Brigada de Infantaria de Selva,
que, tendo coordenado os trabalhos no teatro de
operações, nos emprestou dados e coordenadas
geográficas. No entanto, de forma meritória para
aquele momento, apenas se concentraram no empenho no combate ao fogo para debelar o inimigo do
momento.
Temos relatórios e informações, mas a ausência de alguns dados oficiais são vitais, portanto, continuamos na expectativa de, breve, recebê-los.
Segunda fase: precisávamos descobrir exatamente quais as áreas atingidas pelo fogo e, dentre
estas, quais as que faziam parte de assentamentos
do Incra. Assim, estaríamos fechando mais o cerco
do raciocínio, definindo áreas de interesse da investigação, sobre as quais falarei mais adiante. Obtivemos informações do Incra de que relatórios técnicos
seriam elaborados por uma comissão especial, diretamente enviada por Brasília, para mapear as conseqüências das queimadas envolvendo assentados por
aquela instituição. Também nos foi fomecida toda
uma relação nominal com mais de sete mil beneficiados do Procera(*), nos últimos quatro anos, porém
sem as localizações.
Finalmente, na terceira fase, definidas as áreas
de interesse requisitadas pelo Ministério Público Federal, fecharíamos um mapeamento das áreas definidas como assentamentos do Incra e, em meio a
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essas, daquelas com financiamentos subsidiados
pelo Governo Federal. Dessa forma, seria possível
apurar se houve ou não o cometimento do ilfcito penal por parte de algum fazendeiro assentado ou de
qualquer outro envolvido. O Basa, por exemplo, de
forma bastante cortês, informou-nos a respeito de
1390 operações que chamou de localidades genuinamente em projeto de assentamentos oficiais, além
de 386 operações de médio e grande porte. No entanto, como encontramos o entrave do sigilo bancário em nosso caminho, precisamos percorrer os
meandros preceituados pela lei. Assim, entre o momenta da linha de ação a ser tomada com a definição do fenômeno, como a primeira fase que narrei,
até se chegar a alguma responsabilidade que venha
a ser imputada, existe um caminho de dificuldades
burocráticas que precisam ser respeitadas em seu
aspecto técnico. Portanto, temos que ser polícia e
sociedade nesses trinta dias úteis de trabalho desenvolvido.
Seria muito fácil, mas seria desumano, após
periciar uma área queimada, fazer um laudo técnico
pericial e simplesmente concluir que um aceiro foi
malfeito, imputando neglicência, imprudência ou imperícia a um lavrador, que responderia a um processo e estaria sujeito a uma pena. Esse inquérito não
deve ser um procedimento penal comum, mas um
apuratório que deve ter uma visão social e geopolítica do nosso Estado.
A letra fria e imparcial da lei definiu, no Código
Penal Brasileiro, ao tratar dos crimes contra a incolumidade pública, no seu art. 250, sobre incêndio, que
a pena pode ser de reclusão de três a seis anos e
multa. A pena ainda pode ser aumentada em um terço, ou seja, passar para quatro a oito anos de reclusão, caso seja comprovado o cometimento do ilícito
com o intuito de obter vantagem pecuniária. Isso poderia ocorrer se ficasse comprovado que um assentado do Incra, com .financiamento subsidiado pelo
Governo Federal, tenha ateado fogo propositalmente
com tal finalidade. Ainda assim poderia se levantar a
dúvida de o fogo ter se alastrado tendo em vista as
queimadas que fazem parte da cultura agrícola rudimentar. Mal:l o legislador penal também julgou agravante o ateamento de fogo em lavoura, pastagem,
mato ou floresta, apenas contemplando a culpa, ou
seja, o crime culposo por negligência, imprudência
ou imperícia, não como excludente de culpabilidade,
mas com a redução da pena para detenção de seis
meses a dois anos.

A lei de Crimes Ambientais, a de n° 9.605, define como pena de reclusão de 2 a 4 anos quem pro-

Terça-Feira 17 15841

vaca incêndio em mata ou floresta, tendo vetado o
art. 47 por entender o risco de iminente justiça ao
tratar sobre a precaução necessária para o ateamento de fogo a borda de florestas ou matas. Então,
ao falar do interesse da União em investigar sobre
as possíveis lesões financeiras decorrentes da insolvência proposital, estamos tratando apenas de uma
simples inadimplência de obrigação contratual, mas
de uma possivel ilicitude sob falsa alegação e ardis
que envolvem e comprometem bens como o patrimônio e a liberdade.
Só para reforçar o pensamento jurídico de V.
E~, quero lembrar que o Código de Processo Penal,
em seu art.173, diz no caso de incêndio:
Verificadas por peritos as causas e o lugar em
que houver começado o perigo que dele tiver resultado para a vida ou patrimônio alheio, a extensão do
dano e o seu valor e as demais circunstâncias que
interessam à elucidação do fato. No entanto, o Departamento de Polícia Federal trabalha, acima de
tudo, com provas e evidências não sendo levianos
em suas conc::lusões. Assim, não bastam o mero
exame perfunctório das áreas atingidas ou das documentações apresentadas. É preciso ir às causas, às
origens para se apurar se houve falha humana ou
caso fortuito para daí abrir caminho para a averiguação de incendiação criminosa para finalmente poder
se precisar uma autoria ou autorias, como no caso
em tela, suspeitas possam recair sobre várias pessoas e estas precisam ter suas responsabilidades
apuradas.
Assim, Srs. Senadores, Srs. Deputados, a morosidade burocrática nos obstaculiza intemporariamente, mas-não-nos-impede. de seguirmos em frente
no nosso misterins!i.tucional Onde, todos podem ter a
máxima certeza do nosso~mpenho e do compromisso da Polícia Federal com a,v~ade e com Roraima.
"-....
O SR, PRESIDENTE (Rome~ucá) -Com a
palavra a nobre Re~tora da Comissão,. Senadora
Marluce Pinto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto)'~ Dr.
Francisco Cavalcante, agradecemos a presença de
V. Sª na nossa Comissão, ouvimos atentamente o
seu relato, porque havia suspeitas de que o incêndio
fosse provocado. Mas realmente pela explanação
feita por V. Sª foi comprovado.
O SR. FRANCISCO CAVALCANTE - Até o
momento, não.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Admito,
Dr. Francisco Cavalcante, que em nenhum momento,
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talvez, a Polícia Federal não vá chegar à oonclusão malmente de que tenha sido um incêndio provocado.
Ao longo de vários debates já ocorridos no dia
de hoje, sabemos que essas queimadas ocornam
anualmente. Só que este ano está sendo diferente,
em decorrência da mudança da temperatura, ao invés de as queimadas ficarem apenas nos hectares
necessários para que depois o produtor venha fa:zer
o seu replantio. O EI Nino, como todos sabemos,
mudou completamente a temperatura, os ventos lortes - e exatamente as queimadas ocorreram na época de seca - e se alastraram, chegando a atingir até
. a mata. Mas temos consciência de que o produtor,
principalmente o produtor rural na região Amazônica,
tem necessidade de fazer suas queimadas. É por
isso que esta Comissão está aqui não só para fi&calizar o destino das verbas liberadas em decorrência
da situação, como também para que se levem alternativas ao Governo Federal de como se pode proceder.
Hoje, já está sendo considerada por parte não
só do Ministério da Agricultura, como também da Secretaria Nacional de Assistência Social, em Brasflia,
a concessão de tratores para pequenas localidades
da zona rural, exatamente para que o pequeno produto r, ou através de associações, ou de um gnJpo
de pessoas, estando à frente os prefeitos do interior,
possa ter o maquinário para que o homem chegue a
(<..~smatar sem precisar queimar, porque é um trabalho muito mais rápido e não vamos correr os sérios
riscos que corremos este ano.
Fico gratificada com a sua exposição de motivos porque realmente foi ventilado. Lá, em Brasiília,
quantas e quantas autoridades, e até mesmo independentes dos membros do Senado da República e
até da Câmara dos Deputados, perguntavam se havia sido queimada a nossa floresta pelo produtor
achar que as dívidas iam ser perdoadas. Mas não
existiu nada disso. O produtor rural não tem esse
tipo de preocupação. Jamais ele ,iria incendiar uma
floresta, pensando em se ver livre das dívidas.
Porque sabemos que para tudo há um je!ito.
Sempre ocorre de haver não o perdão da dívida,
mas um parcelamento por parte das instituições financeiras. E quando há o parcelamento, como nós tivemos a presença da Presidente do BASA, Drª Flora, na
nossa Comissão de Assuntos Sociais, no Senado,
quando nos falou que já estava autorizado pelo Ministério do Planejamento fazer todo o levantamento para
que fosse dado um período de carência não só aos
produtores de Roraima. Isso será feito em toda a região amazônica. Ela vai mandar os técnicos para to-
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dos os Estados da Amazônia para que seja' feito
esse levantamento, a fim de que, depois de concluir,
possivelmente, uma carência de três anos com quinze ou dezessete anos para pagar.
E agora que ouvimos a sua exposição de'motivos com muita seriedade, com muito equilíbrio, temos conhecimento das providências já tomadas e ficamas satisfeitos deste registro ser feito hoje através
desta Comissão para que, através do Senado da
República, todos se conscientizem de que realmente
foi uma catástrofe e não um acidente provocado.
Sinceramente, Dr. Francisco Cavalcante, estou
tão satisfeita com a sua éxposição que não tenho
perguntas a elaborar, a não ser que V. Sª ainda
queira complementar novos dados. Estou bastante
satisfeita e ficamos à disposição de V. Sª para dirimir
quaisquer dúvidas depois da conclusão. do nosso relatório. E, se porventura, até antes de agosto venha
a colher novas informações,' solicitamos que sejam
encaminhadas ao Senado, através desta Comissão,
para o Presidente, Senador Romero Jucá, a fim de
que possa constar todos os dados da Polícia Federal
local no nosso relatório.
Muito obrigada.
O SR_ PRESIDENTE (Romero Jucá) - Também estou satisfeito com a explanação.
Acho que as colocações do representante da
Polícia Federal só reforçam a posição que temos defendido de que os agricultores não são responsáveis
pelo incêndio. Na verdade, tudo foi um acidente,
uma falta de previsão, ou melhor, uma falta de preparação para o enfrentamento'de um momento difícil
que era a seca no Estado. Quero, em nome de toda
a Comissão, agradecer ao Dr. Francisco pela sua
colaboração e pedir que assim que inquérito seja
concluído, seja remetida uma cópia para esta Comissão, no Senado Federal, a fim de servir de subsídio para o relatório que será proferido pela Senadora
Marluce Pinto.
Gostaria de convidar Dr. Walter Nicanoi" Blois,
Superintendente da Funai, para fazer suas colocações e responder algumas questões que porventura
venham a existir.
Com a palavra Dr. Walter Nicanor Blois.
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Boa noite. Cumprimento o Presidente da Comissão e demais Senadores que nos convidaram para prestar ir}formações sobre o incêndio nas terras indígenas,do
Estado.
. I·
Em primeiro lugar, informo que praticamente
todas as 32 terras indígenas do Estado de Roraima
tiveram incêndios, sendo os maiores focos na terra
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dos lanomâtnis,' na terra de São Marcos, na dos
Taurepáng e na dos Macuxi Fomos informados pela
Vice-Presidente do Sindicato dos Agricultores de
Mucajaí, no início de março, que havia um incêndio
preocupante próximo à árealanomâmi.
"
Sobrevoamos a região, mas devido à fumaça
não'se pôde ver,muita coisa. Enviamos, então, uma
'equipetécnica por terra, que checou que realmente
" o fogo havia atingido a de 2 a 3% da terra ianomâmi;
na terra de São Marcos a parte atingida foi de mais
ou menos 1%, mas o foco maior foi ao noroeste da
terra de São Marcos, na região de mata, de selva.
Logo após sabermos desses incêndios, informamos àb Presidente e ao General Carvalho, responsável pela comissão que luta para apagar os incêndios. e continuamos o monitoramento de toda a
área. Os prejuízos maiores, no entanto, não foram
os incêndios, mas as estiagens, a seca no Estado,
nas áreas indígenas, principalmente na terra dos lanomãmis, que resultou na fuga de animais e grande
e pequeno porte, a queima de árvores frutíferas.
Hoje, os lanomâmis estão sofrendo com esse problema. Na área de São Marcos também houve a
queima déalgumas roças, da área de farinha, mas
eles estão conseguindo restabelecér o que foi queimado. A Funài, por sua vez, procurou levar alimentos e medicamentos às tribos indígenas, inclusive
com uma ajuda que veio da Alemanha, e ainda está
fornecendo sementes às comunidades indígenas.
Portanto, as conseqüênciasTdo incêndio, no
caso dos lanomâmis, foi a fuga de I~nimais e a queima de árvores frutíferas; na regiãq':de São Marcos,
foi a queima das roças. O restante fói mais a seca.
O SR. PRESIDENTE (Romera Jucá) ~ Enquanto a Relatora, Senadora Marluce Pinto, não
chega, vou fazer diretamente as perguntas. Em primeiro lugar, gostaria de saber como é que está sendo o atendimento aos índios lanomâmis, já que é
mais difícil pela condição de aculturamento dos índios. Está havendo dificuldades, surto de doenças,
enfim, qual é o quadro, hoje, nessas áreas dos índios mais arredios?,
O SR_ WALTER NICANOR BLOIS - Na área
dos lanomâmis, temos problemas de malária, mas já
estão sendo tomadas providências através da Fundação Nacional de Saúde e da Funai elaboraram um
projeto de atendimento mais rigoroso nos postos indígenas que está tendo resultados. Na semana passada, o Coordenador da Fundação Social de Saúde
entregou o primeiro relatório.
Com relação à alimentação, algumas comunidades indígenas têm dificuldade em obter alimentos.
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As caças fugiram; os igarapés secaram; há pouco
peixe; as roças, devido à estiagem, forám queimadas. Estamos tentando encontrar uma forma de
atender aos lanomâmis - na região do Ajanari • Saixo do Itajaí e Catrimani - , tendo em vista o histórico
, de que os lanomâmis, na época em que havia ga' rimpeiras na região, deixaram de fazer raça, de fabricaro Mas a situação não é crítica; eles continuam alimentando-se normalmente. '
O SR. PRESIDENTE (Romera Jucá) - Quanto
aos índios mais aculturados, gostaria de saber como
é a questão de alimentos. A Funai ,está distribuindo
cestas? O Governo do Estado está distribuindo cestas? Se estiver, o Goyemo conta com a participação
da Funai? Como está sendo feito o encaminhamento
da questão da alimentação das outras comunidades
indígenas?
.
O SR. ,WALTER NICANOR BLOIS- A Funai,
na semana passada, no sábado, concluiu a entrega
de cestas da Conab, dando atendimento a todas as
comunidades indígenas do lavrado. ."
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quantas cestas foram?'
"
O SR. WALTER NICANOR BLOIS -'No momento, não recordo. Foram 3.500 cestas. O Conselho Indígena de Roraima também tem distribuído
cestas básicas; o Governo do Estado também tem
,distribuído cestas básicas, por meio da Defesa Civil.
O SR_ PRESIDENTE (Romero Jucá) - A distribuição de cestas do Governo do Estado tem conta, ,
do com a participação da Funai?
O SFJ. WALTER 'NICANOR BLOIS - O Capitão Cleber esteve conosco solicitando informações
das comunidades indígenas: número de comunidades e hpopulação somente.
Ó SR. PRESIDENTE (Rõmero-Jucá) - Quanto
à estiagem, há a mensuração da perda dé'aado em
áreas indígenas? Houve morte de gado?
~~
, O SR. WALTER NICANOR· BLOIS - H;;Uve
poucas perdas.
~
O SR. PRESIDENTE (Romer~; Jucá) - Como
está a situação de abastecimento de água hójenas
comunidades indígenas? Gostaria de registrar que,
apesar de o Govemador não reconhecer, assinamos;
um Convênio com a Comunidade Nacional de Saúde:
para colocar água em 42 comunidades' indígenas.
Mas gostaria de saber como está o quadro hoje de
abastecimento de água nessas cómunidades?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Realmente, foram construídos poços.câcimbas, pelo Govemo
do Estado. Mas houve muitas reclamações daS comu-

.,,"
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nidades indígenas, . prinçipalmente' do Baixó Coutingo, sobre muitos desses, poços dê4 pOr' 8 'por 3. .'
'. '.' O SR. PRESIDENTE' (Romero jucá)' - As c:acimbas também foram colocadas em área. indígena?
O SR: WALTER. NICANOR BLOIS - Também
foram colocadas em área' indígena; nad~ há de 'I)fi~
cial.
.
.
O SR.PRESIDENTE,(ROmero'J'ucá).-Em pro~
gramação com a Funai?
O SR. WALTER, NlêÁNOR BL.OIS·< Nada:
nada.
.,
"
i
.
O SR. PRESIDÊNtE (Romerô Jucá) :::.. Quer dizer, a Funai foi relegada?
"
,..., ".
.,
O SR. WALTERNICANÓRBLOIS-' ,Exatamente."
O SR. PRESIDENTE,(ROmel"() Jucá) :'.Trollxe
para a área indígena, e se fez onde se queria fazer?
O SR. WALTERNICANOR BLOIS'~ Fornos
informad~s pelas lideranÇasindígenas:'As reclamações que surgirám'é,que muitos dos JXlÇOS'desmomnaram e que, em determinadas situações, cavavam
três metros e que, encontrandoá,gua ou não, mudavam para outros locais:
O SR. PRÊSIDENTE (Romero Jucá) - InfelizriJente, vieram reclamações Por 'todo o Estado, mas
o Diretor do DER, porintérmédio da seu sistema de
fiscalização, não recebeu essás Informações.'
V.SB está confirmando' agora as informaçéíes
que recebemos de que há desmonoraniento e que
em muitas cacimbas não foiericoiltrada água mas
mesmo assim pàrou,se o serviço. V. SB tem o lev,antamento das áreas em que há reclamação. Podoria
ser encaminhado o levantamento das áreas afetadas
por desmonoraménto?
O SR. WALTER NICÂNOR BLOIS - Principalmente a região do.BaixoCotingo. As maiores redamações foram de lá. Hoje, a situação é que, mesmo
com as chuvas, a água está causando diarréia. nos
índios. ,Estão sendo colocados filtros; portanto, há
um certo controle. Na região de Vista Alegre, onde
há um olho d'água, um igarapé e um rio; foi feito um
estudo pela Fundação Nacional' 'de Saúde e, de
acordo comci resultado dos exames, a água é totalmente imbebível.'
o SR. WALTER NICANOR BLOIS' - Está
comprometida? ' ,
O SR. PRÉSIDENTE' (Romero Jucá ) - Passo
a palávrà à Senadora' Marluce .Pinto, Relatora da Comissão.
, .'
.'
A SRA. RELÀTORA (MarlucePiiltO) ~ Dr.Walter Nicanor,infelizmenté,- não ouvi sua exposição,
pois ~ive. necessi~ade de retirar~me por poucos ins"
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íantes, mas, pelas perguntas elaboradas pelo Senador Romero Jucá e as respostas de V. Sê, pude entender um pouco da: sua exposição. Se eu porventura perguntar algo que não seja do seu conhecimento, perdoe-me. Gostaria de saber se, além das regiões do Baixo Catinga e dá Vista Alegre - e Vista Alegre,ao que me parece, é município de Boa Vista V.Sª temconhecimento de outras regiões o'u outras
localidades indígenas onde tenha sido realizado
esse tipo de trabalho - mesmo' em se tratando de
buracos de apenas três metros de profundidade?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Não tínhamos nada oficial, por parte do Governo do Estado, nas obras. Recebemos informaç<?~s na região de
São Marcos - no caminho para Pacaraima, e...
A SRA. ReLATORA (Marluce Pinto) - São
Marcos, aqui em Boá Vista?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Não. Pacaràima, município de Pacaraima e a região do Baixo Cotingo ..;. que, creio, pertence à Normandia. Na
região de Alto Alegre, algumas comunidades nos deram informações. Foi o que obtivemos.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Na região 'lá de cima, do Iramutã, onde há várias comunidades indígenas, V.S@ tomou conhecimento se alguma providência foi tomada? Refiro-me àquelas localidades que se encontram ao descer o Água Fria, pegarido a sede do lramutã, indo até lá em cima, no
Puxafaquê, Igarapé Azul?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - V. Ex!
pergunta sobre construção de poços?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sim, poços, porque a seca foi geral, não foi?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Nem todas as cómutlidades foram beneficiadas por poços.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quando
o senhor responde às nossas perguntas, sempre começa assim: "fomos informados". O senhor não tem
certeza se realmente foram feitas as obras? Baseia~
se em meras informações ou tem convicção de que
foram feitas?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Nasregiões do Baixo Cotingo e São Marcos, temos certeza de
que foram feitas, porque as lideranças rios informaramo Sobre a região a que V. Ex! se referiu, ou seja,
o município de Iramutã, não recebemos informações
oficiais das comunidades. Soubemos por outras pessoas, outros índios' sobre a construção dos poços;
portanto, não temos certeza.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Segundo as informações que V.S· obteve, esses poços suprem as necessidades das comunidades indígenas?
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O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Não. Principalmente na: região do Baixo Catinga, houve muitas reclamações, pois, em alguns casos, não encóntraram água e, em outros casos, não continuavam a
cavar após encontrar aquele espelho d'água, espelho esse que sumia com a continuação da seca. .
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vista
Alegre fica muito próximo .. E ali são várias com unidades indígenas -:- parece-me que 17. Sendo elas tão
próximas umas das outras, o senhor visitou alguma
comunidade antes ou depois?
O SR_ WALTER NICANOR BLOIS - Não. O
chefe de posto nos trazia informações. Durante as
queimadas, como os focos maiores estavam em São
Marcos e na área lanomâmi, nós nos limitamos a visitar essas áreas. Mas recebemos informações dos
chefes de postos sobre as outras áreas indígenas.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Tomamos conhecimento de que em muitas e muitas localidades interioranas houve, por assim dizer, quase
que uma espécie de epidemia de disenteria. O senhor teve alguma informação se isso ocorreu nas comunidades indígenas em decorrência da água que
eles vinham ingerindo?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Sim. A
nossa Chefe de Saúde, que se aposentou na semana passada, sempre manteve relações com a Fundação Nacional de Saúde, com o Governo do Estado e a Secretaria de Saúde. E como existe um núcleo institucional de saúde indígena, onde todas as
informações são enviadas, chegou-nos a informação
de que nas comunidades indígenas também houve
essa epidemia.
A SRA. RELATORA (Martuce Pinto) - E além
da ação de construção de cacimbas, houve alguma
outra ação, por parte do Governo do Estado, de assistência ao índio em decorrência dessa não-produção, já que eles vivem muito da produção, principalmente do plantio da mandioca para fazerem farinha,
etc.? É do seu conhecimento alguma ação assisten·
cial por parte das autoridades?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Das autoridades estaduais ou federais?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) _ Estaduais, mesmo sendo benefícios que vieram do Govemo Federal, como, no caso, as cestas básicas _
já que houve distribuição de cestas básicas remetidas pelo Programa Comunidade Solidária e, segundo as informações obtidas hoje pela manhã,
também do Governo do Estado, que distribuiu 24
mil cestas básicas, principalmente nas comunidades
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indígénas. V. Sª tem conhecimento dessa distribuição nas malocas?
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Sim. Nós
também estávamos entregando alimentos da Conab
e houve situação como a ocorrida na Boca da Mata.
A SRA. MARLUCE PINTO Na região da Boca
da Mata...
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Na região
Boca da Mata, Município de Pacará. E já havia sido
distribuído pelo Governo do Estadc, e pelo Conselho
Indígena de Roraima. Chegou, também, do Rancho
das Três, do Governo do Estado, do SIR e da Funai,
havendo até um excesso de alirnl~ntos. Soubemos
então, através dos próprios índios, da distribuição dE!
alimentos e sementes por parte do Govemo do Estado, além da construção dos postos.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) .:. O senhor fala em excesso de alimentos. Constatou-se,
então, que os índios já estavam tlio bem' alimentados com a distribuição das cestaE; e que já estava
até havendo excedentes nos receblmentos?
O SR. WALTER NICANOR E:LOIS - Não bem
alimentados, mas o que foi distribuído pelo Conselho
Indígena ou pela Funai foi em quantidade maior ao
que seria necessário para se atender a todas as comunidades. Isso porque, no nosso entendimento, os
alimentos poderiam ter os seus prazos vencidos
caso ficassem estocados nos depósitos. Portanto,
,penso que a coisa foi desmedida. O que deveria ter
. sido feito era ter entregado em outro mês para que
..hOuvesse um certo equilíbrio.
'.',' , A SRA. RELAtORA (Marluce Pinto) .: Dr. Valter, é do seu conheciOleQ!o se essas cestas básicas
vão ficar chegando periodi'o<lmentE! para as comunidades indígenas?
",
\. O SR WALTER NICANO"í}E!LOIS - Por parte
da Fi"unai, solicitei a alimentação para um períOdo de
três:,meses, num só montante, não permanecendo a
entrega, de alimentos, pois ~creditaQ:!Ps' que com
dois ou três meses já seria possível ter-sê uma certa
produção, tendo em vista a entre~Ja ,de sementes,e,
ferramentas.
A SRA. RéLATORA (Marluce Pinto) - As ferramentas já foram distribuídas?
O SR. WALTER NICANOREILOIS - Não. Terminamos a licitação sexta-feira passada. Estamos
adquirindo-as para poder entregá· las?
A SRA. RELATORA (Martuce Pinto) - E eles
já plantaram antes das chuvas?
O SR. WALTER NICANOR ULOIS - Alguns já
estão plantando com as ferramentns que têm.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - E as la.tem onde trabalhar e é assentada nesses lotes pelo
Incra, de acordo com a política governamental de
gartas que estão assolando no Estado já chegaram
às comunidades indígenas?
assentamento dos sem-terra, e pelo Interaima(?), do
O SR. WALTER NICANOR BLOIS - Chega.·
Governo Estadual, que também tem uma política de
ram às comunidades indígenas...
assentamentos em várias colônias que está criando.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Descu~De forma que a maior ameaça à proteção ambiental
pe a minha, não digo intromissão, mas, pelo menos,
é a pobreza da população.
acho que V. Sª já poderia entrar em contato' com a
Essas pessoas são carentes e, não tendo alternativa no mercado de trabalho, terão que viver 'da
Funai, em Brasília, porque esses três meses que fo,ram previstos, naturalmente, não vão acontecer. S,::!
natureza, do extrativismo vegetal, mineral ou animal.
Daí, há casos como o da área yanomãmi, onde há
não houvesse ess,e prpblema da lagarta, que ainda
existe, eles poderiam colher, mas, segundo as inforocorrência de minério de ouro, cassiterita e outros
minerais, que as pessoas, por estarem passando nemações, isso não vài acontecer! Como aqui é muito
distante, para que não haja descontinuidade nessa
cessidade e não terem onde trabalhar, acabam senassistência por parte da Funai, seria preferível que já
do obrigadas a invadir. Do mesmo modo, os agricultores, que, não tendo onde trabalhar, são obrigados
se fizesse um relatório. Se V. Sª assim o desejar,
a aceitar esses lotes. Neles, para sobreviverem têm
mande-nos uma cópia para podermos acompanha.r
em Brasília, como parlamentares, a liberação ou dos
que plantar e, para plantarem, têm que derrubar.
Cria-se, então, um círculo vicioso: se ele não queirecursos, ou do material.
Estou satisfeita com as suas respostas. Não te,mar, não pode plantar; se não plantar, como é que
sustentará a família?
nho mais nada a perguntar.
Retorno a palavra ao Senador Romero Jucá.
Durante' essa tragédia, temos que aprender
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -·Eu gosuma lição - tanto os órgãos ambientais federais,
como o Ibama, quanto os estaduais, os nossos go.
taria de agradecer a presença do Dr. Walter Blois,
Superintendente da Funai, e solicitar-lhe o encam~vernantes e legisladores, Senadores e Deputados
Federais e Estaduais -: não se resolve o problema
nhamento dos documentos que achar pertinentes a
da queimada com fiscalização, pois trata-se de um
essa questão, inclusive do levantamento das denúncias, tanto de desbarrancamento, quanto da questão
problema socioeconômico, como já falei.
do não atingimento da água do lençol freático dos
O agricultor não tem recursos financeiros para
mecanizar a sua lavoura. Então, o que tem custo
poços, e, também, da programação e distribuição de
menor? É a queimada, um método primário, arcaico
cestas básicas, enfim, como está sendo feito o atene primitivo, porque quando Cabral chegou a Brasil os
dimento tanto na área yanomãmi, quanto na área do
lavrado.
índios que habitavam esta terra já o utilizavam para
Eu gostaria de agradecer a presença de V. SI.
fazer as suas roças.
Gostaria de chamar, agora, o Dr. Ademir dos
De modo que é preciso que os organismos efetuem pesquisas para que o agricultor possa abandoSantos, Superintendente do Ibama.
Eu gostaria de agradecer a presença do DI".
. nar esse método da queimada, não porque ele seja
um degradador ambiental, mas por ter net:essidade
Ademir do Santos, Superintendente do Ibama e dizer que a palavra está a sua disposição, se desede subsistir e garantir a sobrevivência dig~a de sua
jar fazer um breve intróito. Em seguida, iremos às
família. Organismos Como a Embrapa e o INPA deperguntas.
vem-se debruçar em pesquisall' para oferecerem aIO SR. ADEMIR DOS SANTOS - Exmº Sr. Se·temativas a esses pequenos \agricult,ores, porque
não adianta proibir. '
\
I
nador Romero Jucá, Presidente da Comissão, em .
nome do qual eu saúdo os demais Srs. Senadores,
A Lei nº 9.605, sobre crimks ambientais, proíbe, e, inclusive, o Sr Procuradort da dustiça; Dr. Salpara entendermos as queimadas, no nosso Estado,
temos que fazer uma análise socioeconômica não só
les, falou que foi retirado do texto dessa Lei· o art. 43,
da nossa população, mas da população da Amazõque fala sobre desmatamento. Na verdade, o Código
Florestal, a Lei nº 4.771, também fala sobre isso e
nia. A nossa população é carente de infra-estrutura
enquadra o desmatamento irregular, bem como a Lei
básica para que possa dispor de uma vida dignai.
Não há emprego nos.grandes centros.
da polltica nacional do meio ambiente - a Lei nl!
A população que está migrando para Roraima
6.938 -, que também apena aquele que faz o desmaé bastante acentuada. A pessoa chega aqui, não
tamento irregular.
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o Ibama trabalha na fiscalização desse desmatamento. Para cumprir a lei, o agricultor teria
que pedir ao Ibama" "autorização para o desmatamento e, posteriormente, um termo de autorização
"
para queimadas."
Na verdade, temos dezoito mil e setecentos Iates no Estado de Roraima, dentre os quais aproximadamente quatro mil estão abandonados. Então,
existem, ainda, quatorze mil lotes. Como eu disse no
início, a queimada não é um problema de fiscalização, porque é impossível se fiscalizarem esses quatorze mil lotes no Estado de Roraima e o agricultor
tem a queimada como única arma para poder plantar, como seu adubo e seu trator. Então, como é que
se vai fiscalizar? S6 se colocar um fiscal em cada
lote, mas, mesmoassilTi, isso é impossível, porque
ninguém tem esse número de fiscais. Então, é preciso que também levemos um trabalho de educação
ambiental a essa população carente e até mesmo
desinformada, já que muitos deles são semi-analfabetos ou até mesmo analfabetos.
A educação ambiental é o único instrumento
capaz de sensibilizar esse cidadão e fazê-lo refletir
sobre a sua relação produtiva com o meio ambiente,
ou seja, ela vai dotá-lo de uma consciência ecológica sobre a responsabilidade da proteção ambiental.
Ele, então, vai saber da sua relação produtiva com o
meio ambiente, se o está degradando ou se está
praticandO uma agricultura sustentável.
É claro que a educação ambiental é um trabalho a longo prazo. O que temos que fazer a curto e
médio prazo? Já que os Govemos Federal e Estadual não têm verbas para mecanizar a lavoura desses pequenos agricultores, temos que fazer um trabalho de prevenção, que já vem sendo executado
pelo Ibama.
Andando pelo Estado, notamos que, realmente, passava-se por uma grande estiagem. Notei que
a Senadora Marluce Pinto esteve também, em janeiro, no sul do Estado, como eu, e -fiquei preocupado
com o que observei na BR-174. Houve muitas denúncias e estávamos sendo acionados para fazermos laudos técnicos sobre queimadas que estavam
passando de um lote para outro, no sul do Estado.
Em seguida, liberamos duas equipes - uma para a
BR-210 e a outra para a BR-174. Tentamos, então,
" fiscalizar essas queimadas irregulares, visitando todas as vicinais e tentando orientar o produtor sobre
esta situação que estava bastante crítica.
Felizmente, no dia 4 de fevereiro choveram 4
ou 5 no sul do Estado e pelo menos por lá o problema se amenizou. Mas, a partir daí, aquilo nos deu
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um alerta. Na verdade, nós enviamos um documento
a Brasília, no dia 28 de janeiro, pedindo recursos. Os
órgãos federais, no começo do ano, não têm recursos, porque o Orçamento ainda não foi desbloqueado e você começa a receber' recursos s6 a partir de
março ou abril - no terceiro ou quarto mês.
De forma que, por iniciativa de nossa parte, em
documento circular a todos os nossos postos do interior e da capital, expedidO, em 30 de janeiro, nós
proibimos as queimadas a partir do dia 1 de fevereiro. Alertamos que não autorizassem mais emissão
de queimadas e cancelassem aquelas que já tivessem sido autorizadas durante o mês de janeiro, porque se atravessava uma seca muito grande e as
queimadas poderiam ficar incontroláveis. No intervalo de 4 de fevereiro até 8 de março, n6s percorremos
todo o Estado e estivemos 'com 18 equipes, 'visitamos todas as colônias agrícolas e todos os assentamentos. Participamos, inclusive, de reuniões com a
Associação de Produtores Rurais, visitamos os prefeitos -porque os produtores sempre procllfam os
prefeitos - e lhes solicitamos que colaborassem com
o efeito multiplicador da proibição da" queimada e
com a ordem de aguardar o momento propício para
que a queimada fos~ efetuada. De forma que entre
A de fevereiro e 8 de março percorremos todos os
assentamentos, levando a nossa mensagem. Agora,
é muito diffcil. Você vai numa colônia como a Piaú.
Existem 30 vicinais, você est!Í de carro, você entra
numa vícinal e as outras 29 estão desguarnecidas.
Depois que você passa naquela, em que você andou, na hora em que o lbama sai o pessoal toca
fogo. N6s temos limitações de recursos humanos, financeiros e materiais. Para se ter uma idéia, a nossa verba, no ano passado, chegou pró)(ima a
R$1.050.ÔOO,OO. Neste ano, deve ser a mesma
quantia. E'nqt:.!anto iss?, ~ Inera, agora, para o an?
de 1998, tem R$26_Itlllhoes no Orça,mento, quer dizer, o Incra tem R$26' milhões para patrocinar assentamento e destruição ambiental e o Ibama tem,
aproximadamente, R$1 milhão para correr atrás do
prejuízo e tentar aplicar uma política ambiental. É
muito difícil.

º

De forma que nós contamõs com o engajamento da população. Nós estamos com uma política de
aproximação com os Sindicatos que deve ser um
parceiro nosso, do Ibam"a. NóS vamos formar agentes voluntários, ambientais; para trabalharem junto
ao Ibama para sanar essa dificuldade de falta de
pessoal.
Como disse, à lbama' não tem os olhos de
Deus; não pode estar em todo lugar. Por exemplo:
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muita' gente ch(:lga a mim e diz: 'Olha, SuperintEmdente, estão fazendo isso em tal e tal lugar", Mas é
impossível nós ficarmos percorrendo todo o dia, tôdo
o mês e durante todo o ano, todo o Estado de ROf'aima que é de aproximadamente 222 mil quilômetros
quadrados. É muito difícil e nós temos as nossas lim~ações como qualquer outro órgão. Eu aproveito,
aqui;este"momento - eu estou observando os depoimentos, o que os Srs. Senadores estão falando.
Eu só estou observando que estão falando em verbas - verbas não sei para onde - mas para o Ibama
nunca veio nada.

<:::..:::

AR~oveito; aqui, para fazer um apelo aos Deputados Federais e Estaduais, para a Bancada de
, Roraima: que faça alguma emenda para proteção
ambiental. Nós não temos nenhuma emenda para
proteção ambiental. Isso acontece em Roraima. e
::----' em todo o Brasil. Eu estive na Comissão do ME,lio
Ambiente e falei também isso lá. Nenhum Deputado apréflentou uma emenda para o Ibama. Na V19rdade, a verbaaestinada ao Ministério do Meio Ambiente está diminulrlao-em três anos consecutiv()s,
enquanto que as verba0ara recursos hídricos
está aurTÍentándo a cada dia e, ~e;--é_maior que
a verba destinada ao Meio Ambiente em
------três ou
quatro vezes. Agora, onde é que nós utilizamos
a verba para o meio ambiente? É na Amazônia, o
maior potencial de ecossistema do mundo. A nossa Bancada da Amazônia só em Deputados, somados, é igual à de São Paulo. Então, fica dif(cil
aumentar as verbas para o meio ambiente ,na
Amazônia. Nesse contexto, o Ibama sofre cbm
essa falta de verba. E, ainda há mais, ainda há'um
precedente: o Ibama arrecada 30% do que gasta e
deveria ter um tratamento melhor no tocante às
vêrnas._ Agora mesmo, foram contingenciados,
R$32 milhões dos recursos destinados ao Ibarna.
Nós, então, temos, por exemplo, para a Diretoria
de Recursos Naturais o orçamento era de R$6
milhões, contingenciaram ·R$4,5 milhões, mias
só há R$1,5 milhão. A Diretoria de Recursos
Naturais é quem autoriza a exploração de madeira. Hoje, na Amazônia, no distrito industrial,
a principal indústria é a madeireira. O Ibama,
portanto, fica amarrado, sem poder trabalhar por
falta de recursos. Além do mais, os Deputados Federais da -Amazônia, não digo o caso de Roraima,
mas Rondônia, Mato Grosso, Pará, Amazonas, às
vezes, são financiados ou são madeireiros, tornando ditrcil a liberação de verba para olbama, já que
é o referido órgão que vai fiscalizá-lo. Para tanto, pedimos o engajamento da população.
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Na questão do incêndio florestal, embora com
poucos recursos, o Ibama fez o seu trabalho. As primeirás seis equipes que enviamos ao interior foram
sem diárias, pois a situação era grave. Confiaram
em mim quando disse que iria conseguir o recurso
para o pagamento das diárias. Mas o combate ao incêndio é uma atribuição do Corpo de Bombeiro, do
Governo do Estado'e da Defesa Civil; o Ibama trabaIha apenas com a prevenção.
Vou falar um pouco sobre o que o Dr. Sales falou - o arco do desmatamento. Roraima foi uma lição para todos. As pessoas diziam que Roraima não
tinha problemas ambientais porque era um Estado
novo. No entanto, temos que repensar esse modelo
de desenvolvimento- do Estado baseado na política
agrícola, na ocupação agrícola, porque esse modelo
foi feito em Rondônia e se mostrou desordenado' e
devastador em termos ambientais. O nosso Estado
,é novo; temos tudo para que seja um modelo de desenvolvimento sustentado para a Amazôniá. Se não
deu certo em Rondônia, vai dar certo aqui? É hora
de repensar essa nossa política. Por que continuar
abrindo novos assentamentos? Por que não aproveitar os lotes que estão abandonados? Por que continuar desmatando? Por que não aprove~ar as áreas
já desmatadas na Amazônia que são enormes? Aqui
mesmo, no Estado de Roraima, 'temos enormes
quantidades de áreas desmatadas. E o pobre agricultor,"sem nenhuma orientação técnica, não está
sabendo que pode recuperar aquela área. Planta
dois ou três anos e acha que aquela área está enfraquecida, porque o fogo' realmente enfraquece a terra, já que, num primeiro momento, dá impressão que
a terra fica mais produtiva, mas o fogo mata os microorganismos que são formadores dos nutrientes
necessários para a fertilidade da terra.
Vamos aproveitar as áreas já desmatadas, os
lotes abandonados, porque temos que mostrar para
o resto do País e para o mundo que estamos preocupados COm o meio ambiente. Inclusive temos que
passar para a geração futura, para os nossos filhos,
a nossa preocupação, porque temqjl a responsabilidade de pelo menos deixar o meio ambiente igual ao
que encontramos, pois a terra não é nossa, não foi
legada pelos nossos pais, apenas emprestada para
a geração futura. Somos, portanto, gerentes do meio
ambiente. Se não soubermos cuidar dessa natureza,
poderemos passar para a história como uma geração incapaz que não soube se desenvolver harmonicamente com o meio ambiente equilibrado.
Sendo assim, cõmo o Ibama está preocupado
com o arco do desmatamento, lançou um programa
em Brasília, na sexta-feira, chamado Operação Ma-
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cauã li, que vai ser uma operação de fiscalização
em toda a Amazõnia e de prevenção para as queimadas que deverão acontecer numa faixa que vai do
sul do Tocantins, do sul do Maranhão até o Estado
do Acre, uma faixa contínua que adentra o Pará,
Mato Grosso, Rondõnia, onde a ocupação, através
de grandes fazendas e minifúndios, está bastante
acentuada. E como o inverno foi bastante fraco devido ao fenõmeno EI Nino, o Ibama deverá estar com
dois aviões, um avião do Inpe, que inclusive esteve
aqui, e um avião do Sivam, equipado com um sensor, cedido pela Nasa, e uma câmera vídeo digital
que vai fotografar diariamente e vai localizar onde
está ocorrendo o desmatamento, tirar a coordenada
via GPS, e a fiscalização chegará lá de carro ou de
avião. Esse trabalho, além do trabalho .preventivo,
deverá ser estendido a Roraima porque o Ibama,
agora mesmo no mês de maio, deslocou para o Estado de Roraima 22 especialistas em avaliação de
impacto ambiental. Só veio ao Estado PhD; não havia nenhum com pós-graduação ou mestrado, todos
os que vieram colaborar, uma equipe formada pelo
Presidente do Ibama Dr. Eduardo, que ficou bastante preocupado com a situação do Estado de Roraima, todos eram PhD e se distribuíram em sete regiões para fazer esse trabalho. Essa semana deverá
ser entregue ao Ibama o relatório de impacto ambientai nas áreas afetadas pelo fogo e que, posteriormente,
deveremos encaminhar à Comissão. A grande preocupação de todos com quem conversamos é o perigo
daqui para frente, porque a massa de combustível
formada hoje é maior do que a anterior ao fogo. Então para que haja um incêndio de grandes proporções, não é preciso haver mais uma grande estiagem
como foi essa agora, porque aumentou a massa de
combustível. Não foi um incêndio florestal; foi uma
queimada incontrolada de muitos pastos e muitas
roças. As condições atmosféricas, a umidade relativa do ar chegou a 34%, enquanto que o normal é
80%, 90%, a velocidade do vento chegou a 40 ou
50 quilõmetros/hora com rajadas ocasionais de até
100 quilõmetros/hora, ficaram propícias para que o
fogo se alastrasse, adentrando a mata principalmente no fundo dos lotes, área que o produtor ainda iria desmatar ou destinada à reserva legal. Hoje
a metade, 50% de lotes de até 120 hectares é
destinada à reserva legal, é uma reserva ecológica, uma segurança e está previsto em lei para que
a proteção ambiental seja mais praticada. Então o
fogo adentrou por baixo, queimou a vegetação
rasteira, camadas espessas de folhas secas de
até 10cm, 20cm, e aquelas árvores mais finas foram afetadas: o tronco ficou ressecado, as folhas
novamente caíram com o calor e a radiação do
fogo. As folhas que estavam em baixo e que foram
queimadas já foram repostas, hoje já existe 10cm de
espessura de folhas secas novamente.
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Então há uma preocupação muito grande, sabemos que é mu~o difícil controlarmos, porque estamos lutando contra uma tradição e contra uma carência financeira, mas o Ibama está com um programa preventivo para 1998/1999. A partir de setembro, deveremos efetuar treinamento de como fazer
uma queimada controlada. Já selecionamos 10 assentamos e vamos fazer esses treinamentos trabalhando com associações de produtores rurais,
com sindicatos, com prefeituras e com o Governo
do Estado.
Estamos também querendo criar no Estado entre 20 e 30 brigadas de combate ao incêndio, mas só
podem ser criados se tiver o apoio do Estado: Já
mandamos ofício ao Governador, que se prontificou;
a própria Defesa Civil já nos procurou, através do
nosso ofício, para sentarmos e estabelecermos um
programa para a criação dessas brigadas.
Para concluir esse trabalho de prE!venção, estaremos também fazendo um seminário com os órgãos envolvidos na questão ambiental e na parte do
combate ao incêndio. Então vamos fazer um seminário com prefeitos, sindicatos, Corpo de Bombeiro,
Ibama e órgãos estaduais, para que cada um saiba
da sua atribuição. Vamos fazer um seminário de metodologia zopi para quando chegar novamente o período das queimadas, que vai de janeiro a março,
estejamos mais preparados, porque o Brasil não tem
uma cultura de emergência, não tem uma cultura
para tratar as tragédias. Vi como foi o nosso esforço
para ajudar a combater esses incêndios. O Ibama
elaborou o plano de combate ao incêndio, nós trouxemos ao Estado de Roraima três técnicos especialistas, fizemos esse.plar;lo em 48 horas e o entregamos ao Ministro Catão fi ao seu Governador no dia
18 de março. A partir do dia 20 começou o combate
ao incêndio. No mesmo dia 20, tornamos a sobrevoar o Estado, porque ficamos mon~orando o avanço dos focos de incêndio, detectamos mais uma dezena de focos de incêndio, mas não tínhamos pessoas para combater esse incêndio. Para se ter uma
idéia, no Município de Caracarai detectamos o foco
de incêndio no dia 20, mas nesse dia a força de trabalho estava concentrada no Apiaú e no Boqueirão,
em Pacaraima, não havia ninguém para trabalhar
em Caracarai e nem no Trairão. Detectamos esse
foco dia 20, e somente no dia 28 chegou a força de
trabalho em Caracaraí e, no Trairão, no dia 30, o
fogo já estando alastrado e sem controle. Se não
fosse São Pedro, se não fosse Deus, até hoje estaríamos apagando fogo. De forma que temos que
aprender uma lição: não adianta só reprimir, temos
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que mostrar altemativas para o nosso cidadão do interior que vive em dificuldade, vive carente e com
essa tragédia do fogo ficou mais carente ainda. AIgunsagricultores perderam o paiol, onde guardavam
os alimentos, o mandiocal, o bananal e por aí assim.
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ao próprio ministério para que no seu orçamento, no
orçamento do ministério, já tivesse a participação de
recursos para Roraima, porque, em outros ministérios e em outras ações, temos feito assim e é até
bem mais fácil, às vezes, se alocar recursos quando
já está no orçamento e nós complementamos com
as emendas individuais. Para V. Sª ter a certeza,
para fazer uma avaliação, já que V. S~ mesmO expôs
que toda a Bancada da Amazônia dá uma São Paulo, individualmentecáda parlamentar, no caso somos 11, temos direito .para, emendas individuais, a
um milhão e quinhentos. É um valor insignificante.
O SR. ADEMIR - Eu não me refiro a emenda
individual. .

Então é o momento de aprendermos uma li\:ão
e refletirmos sobre o que podemos fazer para ajudar.
Olbama sozinho não pode fazer muito e o meio ambiente é muito importante para ser objeto de uma
ação isolada do Ibama. Tem que haver um engajamento da população, dos govemantes e dos nossos
políticos que têm mandato e dos nossos legisladores
para que possamos efetuár um trabalho de prot~(ão
à Amazônia.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vou
.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)- Agrade. chegar lá. Falo da emenda que sabemos que vai ser
ço as palavras do Superintendente do Ibama, Dr.
aprovada naquele valor. Se o Parlamentar quiser
Ademir, e passo a palavra à Senadora Marluce Pinapresentar uma para um determinado setor, terá dito, Relatora da Comissão.
reito a um milhão e meio. Se apresentar várias para
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dr. Adeprefeituras diferentes e setores diferenciados, tammir, obrigada pelo seu 'comparecimento e, mais 'ainbém terá direito aum milhão e meio rateado. Depois
-da, pela bela exposição que V. Sª conseguiu fa:zer
vêm as emendas coletivas, em número de dez. O
, neste recinto.
'
senhor precisa ver o sacrifício que fazemos para esQuando V. Sª fala das dificuldades finance'iras
'tabelecer as prioridades. Neste ano, por exemplo,
do Ibania e nos solicita emendas, devo dizer que
consideramos as BRs, estradas, hospitais, saneahoje é muito restrita a quantidade de emendas que
mento. Veja que a própria Boa Vista está cheia de
os parlamentares podem apresentar e ficamos s,~m
valas. Mas não conseguimos recursos para todas as
pre sujeitos àquelas prioridades;' levando-se em con• obras :;ue são necessárias.
sideração as dificuldades locais.
.
O pior é que, para as emendas individuais, não
Sei que o Ibama, para trabalhar bem, precisa
existe um teto. Lá em Brasília, por mais que discutaderecúrsos, mas, como o tempo já está bastante
mos, ainda alocam-se recursos le\lando-se em conexíguo, hoje são 26, eu até diria para V. Sª que en- sideração a população, quando nós sabemos que
trasse emcontato com Brasília, porque, até o dia 30
nuncà acabaremos com as distorções existentes no
de maio, todos os ministérios têm que estar com o
nosso País se continuar a tradição de alocar recurseu' relatório an~al pronto para que já constem recursos proporcionais á população. Assim o Brasil nunca
sos para o próximo ano. No caso do Ibama, o que
será totalmente bem-sucedido, como são alguns Espodemos fazer é assegurar, dentro da Comissão de
tados, que, embora possuam suas mazelas, têm
Orçamento, que os recursos que já estejam destinaeconomia forte, geram receitas e geram empregos.
dos, vindo no Orçamento através do Executivo para
No nosso caso, é diferente. V. Sª. não sabe do malao exercício, não sejam retirados para alocar para oubarismo que fazemos todo ano ..
tras necessidades.
O SR. ADEMIR - Tenho idéia.
O SR. ADEMIR - V. E~ me concede um aparA SRA. RELATORÁ (Marluce Pinto) - Aqui
te? PrinCipalmente esse que já está contingencfado
são três grupos políticos: o grupo político do Sena·;.
e que vai afetar duramente o nosso trabalho na
dor Romero Jucá; o nosso grupo político; e o grupo
Amazônia.
político do Govemador. Não fazemos nosso trabalho
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - O Gonna base da disputa e do benefício, mas obviamente,
tingenciado, quando o Govemo Federal contingencia
cada
Senador tem obrigação de atender aos, seus
as verbas, ele o faz em termos de um percentual
prefeitos,
dEi ver quais são as prioridades do Estado.
como um todo.
É,
porém,
muito difícil, sinceramente.
Pediria a V. Sª, já que o Brasil inteiro e até
pode-se dizer o mundo inteiro praticamente tomou
A partir de sua exposição, nós poderemos, na
conhecimento dessas ocorrências, que solicitaSse
Comissão de Orçamento - da qual, graças a Deus,
o
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farei parte novamente; e creio que o Romero Jucá
também - assegurar a verba alocada pelo Ibama.
O SR. ADEMIR - Não pode deixar cortar.
A SRA. RELATORA (Marluce einto) - Não
pode deixar retirar. Ás vezes, a verba já está alocada, mas, na Comissão, na· apresentação das emendas, ela é remanejada.
. O SR. ADEMIR - Por exemplo, o Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Amazônia Legal* tem verba para o meio ambiente e para recursos hídricos. E a verba para recursos hídricos hoje,
parece-me, é três ou quatro vezes maior do que a de
meio ambiente. Não se pode remanejar?
A SR.I RELATORA (Marluce Pinto) _ Essa
verba é no âmbito do Ministério. Para que V. Sª tenha uma idéia, não fizemos uma emenda para Roraima - pelo menos, coletiva, e eu tomo conhecimento de todas - para recursos hídricos. Temos
conseguido, por intermédio do Ministério, convênios.
Prepara.se um plano de trabalho e, daquela verba já
destinada para o Ministério; consegue-se um convênio. É convênio e não verba carimbada. Não houve
por parte da Banc.ada de Roraima recursos, ou seja,
a verba não carimbada. Por isso, faço-lhe essa sugestão. Ficando no âmbito ministerial, V. SI prepara
um plano de trabalho e lá nós, Parlamentares, vamos batalhar para que o seu plano de trabalho seja
aprovado e seja assinado um convênio do Ibama/Roraima com o Ibama nacional para que V. Sª
possa trabalhar. Esta é a maneira melhor e mais segura de conseguirmos os recursos.
O SR. ADEMIR - Solicito um aparte agora. Vou
explicar como é a divisão do orçamento do Ibama. A
Seplan, o Ministério do Planejamento, estabelece o
teto para o Ibama nacional; o Ibama nacional estabelece o teto para os Estados. Então, trabalhamos
aqui amarrado na camisa-de-força, pois vem o teto
estabelecido lá de Brasília para que possamos trabalhar e fazer a nossa programação em cima dele.
De repente, a política do Governo estabelece um
corte de 20%. Lá vem outro teto, menor; e temos
que reduzir o nosso plano de trabalho original. Para
se ter uma idéia, agora, durante o período das queimadas, nove equipes estavam no campo ajudando a
fiscalização, para que não surgissem novos focos de
queimada. Tivemos que emprestar carros, porque só
Unhamos cinco carros para trabalhar. Vieram quatro
carros de Manaus: dois do Ibama e dois tomados
emprestados pelo Ibama de Manaus ao INPA - pois
nem o Ibama tinha carros suficientes - e outro carro
da Polícia Federal para ajudar aqui. .

Terça-Feira 17 15851

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria
de registrar a importância do depoimento do Superintendente do Ibama e fazer uma pergunta que já foi
. feita a outros participantes: V. Sª tem conhecimento
de alguma ação preventiva feita pelo Governo do
Estado, desenvolvida pelo Governo Federal, no tocante à prevenção das queimadas? Mencionei que a
Deputada Estadual Rosa Rodrigues fez uma campanha de prevenção das queimadas, mas, fora a ação
isolada da Deputada Rosa Rodrigues, não verificamos nenhuma ação do poder institucional - nem do
Governo Federal, pelo Ibama, nem do Governo Estadual, pois foi confirmada a extinção da Secretaria
de Meio Ambiente. Foi feito algum trabalho preventivo? E mais: qual a lacuna que deixa a Secretaria de
Meio Ambiente, extinta pelo Governo do Estado,
para a atuação do Ib!lma? Quero saber se havia antes uma ação conjunta do Ibama com a Secretaria
de Meio Ambiente do Estado e agora não há mais.
O SR. ADEMIR - Da parte do Govemo Federal,
eu já respondi aqui sobre as atividades que o Ibama
desenvolveu no trabalho preventivo, chegando a
proibir as queimadas a partir de 10 de fevereiro. O .
Ibama fez o que estava ao seu alcance: considerando a estrutura que temos aqui, nesse período, dezoito equipes de fiscalização do Ibama estiveram nas
colônias, fiscalizando. Foram multadas 35 pessoas e
houve aproximadamente 150 notificações. Como eu
falei, a queimada não é um problema de fiscalização.
O SR, PRESIDENTE (Romero Jucá)- Do Govemo do Estado, o senhor tem notícia de alguma
ação preventiva, alguma campanha preventiva nesse sentido?
O SR. ADEMIR - Não, o Govemo do Estado
carece de estrutura, porque ele não tem a Secretaria
e não tem um órgão executor. Seria preciso criar-se
uma fundação, um instituto, para executar a política
estadual do meio ambiente. Só existe um departamento, e esse departéJmento não está estruturado, e
a própria lei ambiental estadual promulgada em
1994 carece de algumas regulamentações - ela até
hoje não foi regulamentada.
O Governo do Estado não pode atuar em fiscalização. Poderia fazer um trabalho preventivo e um
trabalho de assistência técnica - esse último seria até
mais interessante. Mas, da parte do Governo· Federal,
o Ibama executou sua proposta de trabalho, ajudou
ainda nos trabalhos de combate ao incêndio. O plano
de combate foi elaborado pelo Ibama, e o próprio lbama monitorava os focos de incêndio e entregava os relatórios ao Comando Central de Operação na pessoa
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do General Carvalho. A ação efetiva de início de
combate ao incêndio foi elaborada pelo Ibama.
Eu trouxe o plano elaborado por esse órgã.o diga-se de passagem, em 48 horas - e que foi entregue ao Ministro Catão no dia 18. Trouxe o relato circunstancial da ação do Ibama para que a Comissão
tenha conhecimento.
Para avaliação de impacto ambiental, o avião
com a câmara digital fotografou toda a área afetada,
porque até o momento não tínhamos conhecimEmto
com precisão das áreas afetadas pelo incêndios. A
partir desse trabalho, poderemos saber quanto da
parte de floresta foi atingida e quanto da parte dH lavrado foi atingido.
Eis a foto da câmara digital do avião do Sivam
que está trabalhando para o Ibama.
Não vou dizer que vamos chegar a 100°;', de
precisão, mas vamos conhecer agora à área afetada
pelo incêndio.
'
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) ..:. Não tenho mais nenhuma pergunta.
Gostaria de agradecer ao SuperintendentE! do
Ibama a explanação.
:
Passo a palavra ao Deputado Estadual É:lder
Grossi.
'
O SR_ ELDER GROSSI -'Agradeço a possibilidade que o Senador me concede para fazer uma
pergunta ao Sr. Ademir.
Gostei muito da explanação abrangente, arripla
e bem sedimentada. Vendo a fotometria do desastre
acontecido em Roraima, pergunto: como o senhor,
representante do Ibama e conhecedor da agressão
ecológica, classificaria - leve, moderada ou sevÉ!ra a conseqüência do incêndio na natureza? O senhor
diria que, por ação divina ou por sorte, o desastre
não foi maior? Como o serihor classificaria as conseqüências: leves, moderadas ou severas?
O SR. ADEMIR - Bem, houve muito sensacionalismo quanto à luta contra os incêndios. A imprensa publicou as notícias no mundo todo, mas na verdade eu classificaria a cónseqüência como' média.
Ela poderia ter sido mais severa se não tivesse chovido. O nosso trabalho' de avaliação do impacto ambientai, que deverá ser entregue até quinta ou sextafeira, trará esse diagnóstico, para que possa ser feito
algum projeto de recuperação dessas áreas. Esse
projeto de avaliação de impacto ambiental vai trazer
esses subsídios e esses dados. Ele mostrará, por
exemplo, quantos hectares, quantos quilômetros
quadrados de floresta, quantos quilômetros qWldrados de lavrado foram afetados; Vale ressaltar que o
lavrado queima todo ano. Esse ano queimo~1 um
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pouco mais. Calculamos que tenha queimado 60%
ou 70% do lavrado, mas esse próprio lavrado se regenera com rapidez. Eu me lembro de que quase
todo dia íamos a Piaú e. a Caracaráí* e, antes de
chegar ao km 40, para quem vai para Mucajaí* - antes de chover -, vimos que uma parte queimada já
estava se regenerando; havia brotos de capim antes
de chegar a chuva.
O que mais nos preocupou foi a queimada dentro da mata, porque se abriram algumas clareiras, e
a quantidade de combustível aumentou. Se não fizern'lps um trabalho preventivo, poderá haver uma
tragédia, essa sim, maior do que aquela que ocorreu
no mês passado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu
agradeço a participação do Superintendente do Ibama.
Gostaria de convidar agora o Sr. José Lima,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais
de MucajilÍ.
O SR. ADEMIR - Senador, eu gostaria de mostrar aqui um mapa. Eu me esqueci de mostrá-lo antes.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pois
não.
O SR. ADEMIR - Nós preparamos para o
PPG7 um trabalho, que foi elaborado junto com o
Governo do Estado, porque o PPG7 negocia a verba
com ele. Como o Estado não está estruturado, o Ibama participou. Então, há um trabalho chamado PGAI
- Projeto de Gestão Ambiental Integrada - que foi
concluído no mês de outubro. Essa parte verde representa a área que pegou fogo. Ela foi considerada
crítica para desmatamento e queimadas. Esse projeto elaborado junto com· o Governo do Estado seria
desenvolvido desde que houvesse recursos. Ele
está à disposição da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nós
gostaríamos que esse material e também o relatório
de impacto ambiental que o Ibarna está fazendo fossem encaminhados à Comissão.
O SR ..ADEMIR - Não estamos sofismando.
Aqui está o ·Polígono do Fogo". Essa área cinzenta,
onde há esses pontos amarelos, foi chamada de
área crítica, no período entre 15, 16 e 17, quando fizemos um sobrevôo para executar esse plano. Esses pontos amarelos são focos de incêndio. Então,
. se observamos, é a mesma região onde está essa
área verde, a qual consideramos crítica em outubro
de 97, mas faltaram recursos para o trabalho .ser
executado. Esse projeto foi entregue ao PPG-7, sen-
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- do aprovado, -mas àté hoje os recursos não foram repassados.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço a sua participação. Convido o Sr. José Lima, do
Sindicato dos Trabalhadores.
O SR. JOSÉ LIMA - Srs. Senadores, Presidente da Comissão, Senador Romero Jucá, e demais
membros da-Comissão, coloco-me aqui à disposição
. dos senhores para responder algumas perguntas do
meu Município de Mucajaí.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passo a
'palavra à Senadora Marluce Pinto, relatora da Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. José
Lima, o senhor mora na cidade de Mucajaí, na sede.
Na época da seca, o senhor, como Presidente' do
(·Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mucajaí, es- teve nas regiões doRoxinhoe do Apiaú?
O SR. JOSÉ LIMA - Várias vezes.
,.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) _ Quando
iniciaram as queimadas, o senhor pressentiu que
uma área muito grande estava sendo atingida e que
era uma queimada diferente dos anos anteriores? O
senhor procurou a Prefeita de Mucajaí para buscar
alguma informação?
O SR. JOSÉ LIMA - Senadora, conversamos
várias vez~,s sobre isso. Esse incêndio tornou-se incontrolável. ,Foi registrado até como incêndio criminoso. Não considero ser incêndio criminoso. Isso faz
parte do dia-a-dia de Roraima. Todos são sabedores
de que dependemos de fazer as nossas queimadas
para plantar. Sem fazer uma queimada, ninguém
planta e jamais um pai de família consegue o sus_ tento para a sua família, porque emprego não há. Se
a opção é ir para o garimpo, que é um local onde se
ganha um pouco mais, é colocado para fora. Dependemos de muita coisa pará. fazer um pedacinho de
roça, porque é um sacrifício conseguir uma licença
com o Ibama. É necessário fazer dez viagens para
pedir a licença e, às vezes, volta sem conseguir.
, O sacrifício do agncultor aqui é tamanho que
não se pode nem imaginar. A estiagem foi grande, e
como vivemos aqui há vários anos sabemos - cheguei aqui no ano de 1963, era rapazinho ainda - que
não tem ninguém preparado nem para a seca nem
para o inverno. Se o inverno é intenso, lugares ficam
interditados e ninguém pode chegar lá, não tem
, acesso. Já vimos São João da Baliza interditado por
vários dias. Todos aqui somos conhecedores dessa
situação. S6 de helicóptero se consegue chegar em
São João da Baliza, por exemplo. Se a estiagem for
grande, secam os igarapés que alimentam as criaçõ-
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es, se não fizer, como-fõràlTifeitos agora esses pequenos 'açudes - açudezinhos, porque não são açudes -"'- são cacimbas -, que deu para armazenar
água, colocar num tanque para os animais, o prejuí- --zo~teria sido maior aqui no Estado de Roraima.
Não-seios custos para fazer essas cacimbas.
Não vou dizer quànfóo governo gastou, porque não
sei desses custos. Sei que valeu a pena, porque salvou_ várias vidas. É o que tenho a informar sobre
essa parte. Sobre custos ou sobre outras coisas não
posso informar, nem a favor do governo, nem contra.
56 tenho isso a informar.
< A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Fora essas. informaçõeli, dentro do seu conhecimento, dentro dasua assistência àos produtores rurais na qualidade de Presidente de Sindicato, o senhor tem mais
alguma informação que venha somar com as que já
obtivemos no decorrer do dia?
' O SR. JOSÉ .LlMA - Os produtores rurais, os
criadores de -animais estão em dificuldades, hoje,
porque choveu, o pasto nasceu e a lagarta apareceu. Tudo caiu em cima do produtor. O gado está
doe"!te. Ir~clusive tem morrido gado com essa peste
de lagarta. Os pequenos produtores, aqueles que
trabalham em seuS lotes, estão enfrentando dificuldades. Vários deles perderam casa, paiol de arroz que tinham, e muitos deles estão passando fome.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. José
Lima, um dos nossos assessores passou-me aqui
umas anotações, e disse que o senhor repassou as
informações para ele de que a água que está sendo
ingerida pela comunidade de Mucajaí sai diretamente do rio para as caixas d'água e, em decorrência da
sujeira, as pessoas estão adoecendo. Isso já foi
atestado peló médicos. O senhor confirma a esta
Comissão que não está havendo mais água tratada,
e ela sai diretamente do rio para as caixas d'água?
" O SR- JOSÉ LIMA - Isso é uma realidade. Podemos pegar úrri balde branco e colocar água, notaremos que ela vem vermelha, da cor que sai do rio.
Não sei como não vem piaba. Éssa água, quando
assenta no balde, fica um dedo de pó vermelho no
fundo. Isso é uma verdade, não é conversa, não estou acusando ninguém.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. José
Lima, há mais alguma coisa a declarar?
O SR. JOSÉ LIMA - Não, Senadora, penso
que está bom.
'A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Só mais
uma pergunta: o senhor é Presidente do Sindicato
dos Produtores Rurais de Mucajaí, quantos associados tem o sindicato?
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O SR. JOSÉ LIMA - Temos 56 associados.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Todos
moram na sede, em Rouxinho ou estão espalMdos
pelo município?
O SR. JOSÉ ·LlMA - A maior· parte morà na
sede e. os demais moram nas colônias do Rouxinho,
do Apiaú e outras.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Estou
satisfeita. Não tenho mais nada a perguntar. Agr:adeço a sua presença nesta Comissão, e retomo a palavra ao Presidente desta Comissão, Senador Romera
Jucá.

de. Queria relatar alguns fatos que ocorrem nas nossas regiões comunitárias do Estado.
Sou representante do sindicato de todo o Estado, não só de municípios_ Eu gostaria de relatar a
nossa situação no campo, porque se tivéssemos
uma agricultura familiar sustentável nas nossasregiões, estaríamos em condições melhores em nos, .
SOB sítios. Mas como não temos essa ajuda por par- .
te dogovemo estadual, que nos omite até mesmo·
. um aval, que pedimos há três anos atrás, como é a
época das campanhas eleitorais, somente agora
. veio dar esse. aval para os pequenos trabalhadores

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de perguntar duas coisas bem rápidas: primeiro, se o senhor, como Presidente do Sindicato dos
Produtores Rurais, tem alguma notícia de trabalho
preventivo que tenha sido feito antes para orientar o
colono sobre a questão das queimadas. E, também,
na distribuição de cestas básicas, se o sindicato dos
produtores está participando, sendo ouvido e está
acompanhando essa distribuição para que ocorra de
forma rápida e sem as pessoas enfrentarem filas,?
O SR. JOSÉ LlMA- Elas estão sendodistribuí-.
das. Além dessas cestas básicas, distribuída pelo
Govemo do Estado, temos mais uma, a do pmjeto
do Governo Federal. Faço parte' da comissão também.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - É ai Comunidade Solidária.
O SR. JOSÉ LIMA - Todos os ~eses, v,~nho
buscar o alimento no depósito da Cabal, e fazemos
a distribuição na sede. São cestas do projeto Comunidade Solidária.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço a sua participação, Sr. José Lima. As suas colocações foram importantes, qualquer informação a
mais que tenha, se quiser encaminhar (jepois àl Comissão, receberemos de bom grado.
Eu gostaria de convidar agora a Sr!' Maria Alves, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Roraima.
Ela é a última convidada da noite, portanto, estamos prestes a encerrar os trabalhos, para recomeçarmos amanhã, às 9 horas.
A SRA. MARIA ALVES - Boa noite, companheiros. Agradeço o Presidente da Comissão, os demais Senadores. Estou representando aqui os trabalhadores rurais, porque eles, infelizmente, não foram
convidados para defender da acusação feita Bl nós
de termos colocado fogo nos nossos sítios para recebermos eliminação de dívida, o que não é verda-

rurais.
Falando sobre a seca e queirl)!idas, como ele
nos acusou de sermos os mais culpados dessa situação no Estado, queria deixar claro para os companheiros que não teríamos condições de fazer isso,
até mesmo porque passamos dois, três, quatro ou
até dez anos trabalhando nas nossas pequenas
áreas para obtermos alguns' recursos, e por motivo
de uma pequena dívida, penso que nenhum traba. Ihador rural· teria coragem de colocar fogo no seu
próprio sítio para obter anistia de dívida, como disse"
ram os parlamentares,que não sei quem é;
.
Estou à disposição para responder as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passarei a palavra, então, à Senadora Marluce Pinto, relatora da Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Dona
Maria Alves, quero agradecer a presença de V. S·
nesta Comissão .. Não havia tido o prazer de conhecê-Ia pessoalmente. Nós mulheres ficamos até lisonjeadas de. ver. que a mulher do campo está hoje tão
atuante quanto o homem.
Sempre relembra esse fato, quando vejo hoje a
mulher rural trabalhando na sua terra, competindo
com lealdade e integridade com o homem, sinto-me
até gratificada, porque até os idos de 1986, a mulher
não tinha o direito de ter um título de terra em seu
nome. Esse direito era dado só para o varão, como
era chamado o homem. Isso ocorreu a partir dos tra- .
balhos da Constituição, quando nós, as mulheres
parlamentares - na época não existia senadora,
eram só as deputadas - reuníamo-nos e dividíamos
as emendas, porque cada deputada tinha limitação
para as emendas, porque havia limitação para cada
Deputado. E uma das emendas que foi apresentada
e aprovada pelos Parlamentares era para que a mulher rural tivesse direito a seu tftulo de terra. Isso foi
muito benéfico.
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Hoje, com base no que acontece no Estado de
Roraima, verifico que, quando se vai fazer qualquer
trabalho na zona rural, a quantidade de mulheres
que participa é quase igual à de homens; elas estão
mesmo trabalhando nas suas terras.
Modéstia à parte, quando estávamos reunidos
naquela época para o trabalho, a sugestão para que
a mulher tivesse o título de terra saiu da minha pessoa, durante, a minha experiência aqui de 1980 até
1983. Naquela época, começaram a dar terreno para
que a família tivesse a sua casinha. Como fiquei
quase quatro anos aqui, era constante, muitas vetes
depois de um ano ou dois, mais ou menos, o retomo
daquela mulher a pedir novamente o titulo de terra
para construir sl,Ja casa. Eu olhava o arquivo e dizia:
"Mas você já recebeu." E as pessoas me diziam:
"Mas, Dona Marluce, eu vivia com um homem que
agora tem outra mulher dentro de casa. Eu fiquei
, sem casa."
Então, nós, as Parlamentares, discutíamos
muito sobre os problemas que cada uma tinha com
relação à falta de leis para dar 'condição de igualdade à mulher. E muitas foram as leis aprovadas. Fazíamos essa reunião até no gabinete da Irma Passoni, Senador Sebastião Rocha. V. Exª ainda não era
Parlamentar. .A. Senadora Benedita da Silva e a Deputada Rita Camata eram constantes nas comissões, e essa foi uma das emendas aprovadas àquela
época.
Hoje, tenho certeza de que até a produção aumentou, porque vemos a força e a garra da mulher
para ter o terreno em seu nome e poder plantar, ser
produtora rural. Estou certa de qUe hoje vocês até
, assumem a presidência de sindicatos, porque já se
impõem, têm uma participação igualitária; não estão
mais naquela condição submissa de acompanhar o
marido - dono do lote - para a roça. E como ficava a
situação das que não tinham marido?
Então, Dona Maria Alves, vemos a sua garra
para falar, seu destemor, sua vontade de acertar. Vá
em frente. Tenho certeza de que V. Sª vai conseguir.
Realmente, a mulher brasileira, depois da
Constituição de 1988, conscientizou-se de que não
tinha apenas de se beneficiar; os direitos e as obrigações também são iguais. Se, hoje, o produtor enfrenta dificuldades, vocês tarnbém enfrentam. É por
, isso que louvo a Constituição de 1988.
Quero até frisar que o mérito não foi só das
Deputadas. Nós éramos tão poucas àquela época,
que, se não tivéssemos tido 'a cooperação dos Deputados, nada terra mos conseguido, porque precisávamos de 280 votos favoráveis para aprovar uma
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emenda constitucional. Os homens entenderam que
a participação da mulher era muito importante não
só no lar, na repartição pública ou em um cargo eletivo, mas também no campo, que dá sustentação à
economia de um Estado, de um pais.
Então, Dona Maria, isso é importante na sua
condição de Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Costumo dizer que não importa qual é
o cargo que a pessoa ocupa, mas como ela o ocupa.
Hoje, V. Sª falou para o Senador Romero Jucá,
Presidente da Comissão. Só pelo seu tom de voz,
sentimos que a senhora é consciente da importância
do cargo, pois da mesma maneira somos conscientes da importância do cargo da Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, na sua pessoa.
A SRA. MARIA ALVES - Muito obrigada.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Então,
não temos nenhuma pergunta a formular, porque todas as dificuldades do campo, tudo o que aconteceu
em decorrência da seca e das queimadas e, posteriormente, do incêndio, já estamos tão conscientes
de que não mais necessidade, não é por ser a senhora, sei que a senhora tem muito a contar, e se
quiser externar mais seus pensamentos, suas dificuldades, estamos à disposição para ouvi-Ia. Mas, da
minha parte, quero só agradecer sua participação, o
reconhecimento da importância do seu trabalho e dizer que nós, Parlamentares, estaremos sempre à
disposição em Brasília para ajudar, não só o homem
como a ~ulher do campo.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria também de registrar a luta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Roraima. O respeito que tenho
pelo sindicato é pelo esforço e dificuldade com que o
sindicato luta e pelas conquistas que têm empreendido nas questões de reivindicações de recursos do
Incra, de reivindicações dos direitos dos trabalhadores. Enfim, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais
tem sido um modelo de atuação corajosa neste Estado. E a Maria tem encamado muito bem esse espirito, ela tem superado inclusive as dificuldades pessoais, que é sabido por todos, os problemas por que
passou, mas com muita coragem e determinação
tem enfrentado e ocupado o ponto avançado'de uma
luta que não é dela, mas de todos os trabalhadores
rurais do Estado que, na verdade, são uma grande
maioria, hoje desassistidos, que não têm nenhum
tipo de apoio.
Vou fazer uma pergunta. Quando tivemos no
Incra e nos ministérios discutindo a questão financeira e a busca de uma remissão das dívidas, um alon-
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gamento das dívidas dependendo do financiamento
do Procer ou do FNO, discutimos muito e solicital1los
aos ministros que o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e que os sindicatos de Roraima, pertinentes à
questão, tivessem uma participação, acompanhando
e discutindo essa problemática. Perguntaria inicialmente se o sindicato dos Trabalhadores Rurais está
sendo chamado a discutir a questão da dívida, a
questão da distribuição da cesta básica, enfim, se
está sendo valorizado, se está sendo aberto espaço
para que o sindicato efetivamente represente o tra'balhador rural e possa opinar, orientar e encaminhar algum tipo de procedimento que venha a meIhorar a atuação do Govemo nessa área no campo.
A SRA. MARIA ALVES - O Sindicato dos Trabalhadores Rurais está sendo até excluído de participações que aconteçam no Estado. Tem sido uma
briga muito cerrada por parte do Sindicato e Incra,
porque o Sindicato. quer participar e o Incra não quer
aceitar. Até mesmo a Comissão do Procer é nomear, o Sindicato não fazia parte até a semana passada. Com a negociação com o representante do INeRA, que veio para o Estado esta semana, passamos a ter participação no Procer, que é nomear. Teremos um assento como representante dos assEmtados. Hoje, fui comunicada que teria que repassar a
documentação para o Presidente representante que
vem, porque as prefeituras estariam pressionando o
representante no sentido de que o sindicato é um
pró-sindicato. Então, estamos tendo muita dificuldade, até mesmo com os Parlamentares que não querem reconhecer o trabalho do sindicato, eles pressionam muito o trabalho do sindicato, eles praticamente
me pressionam. Temos sofrido muita pressão, mas a
luta continua.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Perguntaria se vocês estão participando da discussão, distribuição e encaminhamento a' respeito das CEistas
básicas aos trabalhadores do campo.
A SRA. MARIA ALVES - A participação de' sindicato não é possível na participação da cesta básica. As pessoas que querem trabalhar com respeito
são excluídas da participação do trabalho do Governo do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Perguntaria se o sindicato tem acompanhado a construção
das cacimbas e se os trabalhadores do campo têm
falado da ocorrência de algum tipo de problema. O
sindicato acompanhou esse trabalho? Existe denúncia de desbarrancamento, de cacimba que não deu
água? Quero saber se aconteceu o mesmo que
ocorreu na área indígena. O sindicato dos trabalha-
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dores recebeu reclamação dos diversos assentamentos espalhados pelo Estado?
A SRA. MARIA ALVES - O sindicato não fez
parte desse movimento de cacimba, até porque não
gostamos de nos envolver com coisas que não têm
nada a ver com o nosso trabalho. O que o Govemo
fez foi uma vergonha. Houve muita desconsideração
para com os trabalhadores rurais. Não se pode fazer
uma cacimba daquele tamanho e dizer que é um
açude. O nosso gado caía dentro das poucas que
deram água. Em nossa região, foram poucas as cacimbas que deram água, porque é uma área mais
seca. Ele fez aquele buraco - se deu água tudo
bem, se não deu, azar; ia cavar para outro -, que
não teve nenhuma serventia. Agora, com o invemo,
está havendo uma epidemia de malária e dessa outra doença que dá dísenteria. Nós, trabalhadores rurais - repito -, consideramos uma vergonha o que o
Governo fez; cavava cacimba e dizia que era açude.
Como sindicalista, não admito ouvir o Govemo do
Estado dizer que fez açude para combater a seca,
para nos ajudar a vencer as dificuldades por que estávamos passando. Não concordo com isso. Denunciarei quantas vezes forem necessárias. Esse não é
o Governo que queríamos para o Estado.
Os trabalhadores rurais querem um governo
que dê incentivo agrícola e faça reforma agrária de
verdade.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Perguntaria à Presidente do Sindicato se tem mais alguma
observação a fazer. (Pausa.)
A palavra está franqueada.
A SRA. MARIA ALVES - Quero agradecer à
Comissão a oportunidade que deu ao sindicato de
participar desse encontro tão maravilhoso e dizer
que obtivemos uma vitória, porque há dois anos vínhamos brigando p~la exoneração do Sr. Manoel
Andrade. Agradecemos ao interventor que veio de
Brasília por ter atendido ao"nosso pedido. Estamos
sendo muito-prejudicadoS. porque o Incra não nos
dá financiamento, nem assistência técnica.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)·- Queria
solicitar ao sindicato que encaminhasse à Comissão
qualquer denúncia sobre a construção dos açudes,
sobre desbarrancamentos, sobre cacimbas que não
deram água etc.
Convidamos os representantes do sindicato
para nos acompanharem quando formos visitar os
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locais nos quais eles entendem ter havido algum tipo
de problema, para que possamos comprovar isso.
Quero dizer que entendo o que a Maria disse,
porque acompanho de perto a luta do sindicato e sei
que ele está lutando na rua pelos direitos dos trabaIhadores. Ela revela a posição do sindicato dos trabalhadores.
A posição da Senadora Marluce Pinto também
é elogiável. Ela coloca a questão do Incra, em que
ela acredita. Também quero dar um testemunho de
que não é nada mais do que isso.
Logo iremos encerrar os trabalhos de hoje.
Amanhã, às 9 horas, ouviremos o Deputado
Berim, depois os Deputados Iradilson Sampaio, Deputados Elder Grossi, Edio Vieira, Lúcio Távora, Flamarion Portela, Deputada Aurelina Medeiros e mais
alguns deputados convidados.
Todos conhecem minha forma de trabalhar, sabem como sou combativo, mas, na verdade, como
. Presidente da Comissão, estou procurando ponderar, estou procurando encaminhar este debate de
forma construtiva, exatamente para que possamos
tirar o máximo da posição de cada um.
Concedo a palavra à Deputada Zenilda Portela,
que quer fazer um registro.
A SRA. ZENILDA PORTELA - Eu não fui convidada a participar como debatedora neste encontro,
mas gostaria de agradecer a presença do Senador
Romero Jucá, Presidente; da Senadora Marluce Pinto, Relatora; e dos Senadores João França e Sebastião Rocha.
Estou aqui porque considero muito relevante o
trabalho desta Comissão no Estado. Eu, que ando
muito pelo interior, pelas vicinais, penso que realmente precisava que isso acontecesse. Espero que
esse trabalho seja de grande valia e venha a ajudar
muito a nossa agricultura, nossos produtores e agropecuaristas. Nosso Estado está mesmo merecendo
uma força superior, para que consigamos sair desse
marasmo.
Obrigada, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de informar que foram convidados para debater
os líderes e ex-secretários do governo, que tiveram uma atuação mais direta. Mas amanhã todos
os deputados poderão fazer uso da palavra; será
um debate aberto. Na verdade, vamos ter condições de saber qual é o pensamento da Casa. A
idéia da Comissão é exatamente a de ouvir a Assembléia Legislativa, os diversos pensamentos, os
diversos segmentos, para que possamos conhEr..er o
posicionamento da Casa.
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Agradeço a presença da Deputada Zenilda,
bem como dos Deputados Lúcio Távola, Elder Grossi, Iradilson Sampaio e de todos os que participaram
desse encontro.
Amanhã continuaremos o trabalho porque a
Comissão espera, depois de tudo isso, dar uma contribuição importante para o Estado de Roraima.
Muito o brigado.
Boa-noite.
ATA DA COMISSÃO ESPECIAL
Criada através do requerimento n!! 203,
de 1998-SF, destinada a "acompanhar in
loco as investigações dos fatos, as circunstâncias e as causas que provocaram o
incêndio que assolou a Região Amazônica
e, em especial o Estado de Roraima "
Ata da 3ª reunião (Audiência Pública)
Realizada em 27 de maio de 1998.
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano
de um mil novecentos e noventa e oito, às nove horas nas dependências da Assembléia Legislativa de
Roraima, presente os Senhores Senadores Romero
Jucá, Marluce Pinto, Sebastião Rocha, João França,
membros da Comissão Especial, "destinada a acompanhar in loco as investigações dos fatos, as circunstâncias e as causas que provocaram o incêndio
que assolou a região amazõnica e, em especial, o
Estado de Roraima e também tomar as providências
devidas". Abertos os trabalhos para realização da
segunda reunião de Audiência Pública, o Senhor
Presidente relatou sobre o posicionamento dos Senadores, em especial a Presidência da Comissão,
lamentando as declarações do Governador do Estado, Sr. Neudo Campos, relativo às declarações feitas à Imprensa dos dias vinte e seis e vinte e sete de
maio do corrente ano, respectivamente e, em rebate
às críticas formuladas, esclarece os elevados objetivos que deram origem a presente Comissão. Na ausência do Líder do Govemo, o Deputado Berinho
Mantim, do PPB, é convidado o Deputado Iradilson
Sampaio, Líder do PFL para manifestar-se. Após as
palavras proferidas pelo Senhor Deputado, o Senhor
Presidente passa a palavra a Relatora que, reitera
os objetivos da Comissão aos presentes, esclarecendo a seriedade das informações gravadas em fitas, as quais serão ouvidas e analisadas pelos Assessores Técnicos ~ Assessores Jurídicos do Senado Federal com o Objetivo de corrigir as divergências
citadas na audiência anterior, feitas por vários Secretários. Em pmsseguimento, foram questionados
os Senhores: Deputado Iradilson Sampaio. a Lide-
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rança:dó Góverno foi representada pelo Vice"Líder,
Deputado Jaelsen Rennier; A seguir foi dada a pala"
vra ao Governador Neudo Campos. Assumindo a
Presidência o Senador Sebastião Rocha, no decorrer dos questionamentos feitos e respondidos pelo
Senhor Governador que,. após o término do delPoimento, int~rrornpeu-se os trabalhos por dois minutos
e, em seguida, reassume a Presidência o Senaldor
Romero Jucá que, passa a palavra ao depoente, Deputado Elder Teixeira Grossi, Líder da Bancada do
PMDB. Em continuidade aos trabalhos, foram ouvidos os Senhores: Deputado Édio Vieira Lopes; Prefeito do Município de Iracema Joaquim Ruizj Prefeita
Terezinl1a do Município de Mucajaí; Sr. José Renato
Andrade, Delegado da Agricultura; Sr.· João Manoel
Coimbra, Diretor de Metereologia do Ministério da
Agricultura, especialista em clima; Deputada Aurelina Medeirosj Deputado Flamarion Portela, ex-Secre!ário de Obras do Gover"no; Deputado Lúcio Távora;
Capitão Kléber Cerquim, Coordenador da Defesa Civil de Roraima; Prefeito Gute Brasil, do Município de
Normandia; Prefeito Paulo Silva, do Município de
Bonfim; Prefeito Himpério de Oliveira Silva, do 'Município de. Pacaraima e, Vereadora Eugênia de
Boa Vista. No decorrer da Audiência. fizeram uso
da palavra ainda, os Senhores Senadores: Rome'ro Jucá, Marluce Pinto, Sebastião Rocha e João
França. Encerrando os debates, o Senhor Presidente agradece a atuação dos membros da Comissão, ressaltando a importância das duas reuniões de Audiência Pública, abertas e não secrE,tas,
que propiciaram a participação da sociedade, di:3cutindo-se assuntos de grande relevância, apesalr da
pressão sofrida pelos membros da Comissão no decorrer das reuniões em Roraima. Nada mais havendo a tratar, a Presidência declara encerrada a presente reunião e, para constar, eu Francisco Naurides
Barros, Secretário da Comissão, lavrei a preslante
ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e irá à publicação juntamente com o apanhamento taquigráfico que faz parte integrantEl da
presente ata. Senador Romero Jucã - Presidente
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)' - Estamos iniciando os trabalhos da segunda audiência
pública da Comissão Parlamentar Especial, criada
por m~io do Requerimento nº 203, de 1998, destina.da a acompanhar in loco as providências e invéstigações dos fatos, as circunstâncias e as cauSas que
provocaram o incêndio que assolou a região amazônica e, em especial, o Estado de Roraima.'
Iremos ouvir os Deputados '"\staduais,. mas" antes de convidá-los, eu gostaria c, ' expor um posicio-
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namento dos Senadores e, em especial, ,da Presi"
dência da Comissão. Lamentamos as declarações
do Governador do Estado, Sr. Neudo Campos, nas
puplicações da imprensa de ontem e de hoje, que atacam esta Comissão e os seus membros. O Sr. Governador talvez não tenha entendido que o objetivo desta
Comissão não era apagar o incêndio; o objetivo desta
Comissão é, passado o momento crítico do incêndio,
analisar as causas dessa catástrofe, as açoes que foc
ram empreendidas durante o combate ao incêndio e
as ações que foram empreendidas em favor da populaça0 depois de encerrado o incêndio, além de, principalrnente, propor ao Govemo Federal medidas para a
reconstrução econômica e social do Estado de' Roraima. E mais: discutir também com entidades federais' e
intemacionaisa alocação de recursos para um prograc
ma de recuperação do Estado de Roraima. Esta Comissão propõe-se também a apresentar diretrizes ao
Governo Federal, para que a Amazônia Legal tenha
nova política de fortalecimento da produção agrícola e
também nova ação no combate a incêndio 'de floresta, porque ficou demonstrado, no incêndio de Roraima, que não havia,' no País, estrutura própria, com
conhecimento técnico e aparelhagem necessária,
para combater incêndio de floresta de grande porte.
Portanto, o Governador, ao atacar esta Comissão e seus membros, comete um ato de injustiÇa e se
coloca contra ação que reputamos importante. O Senado Federal está unido. Mais que isso, comunicamos
à Presidência do Congresso a forma como os Sena.dores foram tratados, inclusive o Senador Sebastião
Rocha, atacado hoje pelo jornal que dá sustentação
ao Govemo. Esse Senador veio a Roraima prestar
sua colaboração e manifestou as suas posições.
Eu gostaria de dizer que, na sistemática que
vamos adotar, o Deputado, se quiser, poderá' falar
da sua própria bancada. Os demais Deputados estaduais, assim como os Senadores, poderão fazer per. guntas, porque nosso 'objetivo, ao ouvir os Deputados estaduais, é exatamente colher o posicionamento desta Casa, ação esta que U' Senado Federal reputa importante. Queremos ouvir, ,9s diversos segmentos da Assembléia Legislativa em respeito a ela
e ao povo de Roraima que elegeu os Deputados estaduais como seus legítimos'representantes.
.
Dados esses esclarecimentos, iniciaremos ós
trabalhos.
.
Convido. o Deputado Berinho Mantim, Líder do
Governo. (Pausa.)
'. ,
Na .ausência do Líder do, Governo, Deputado
Berinho Mantim, do PPB, convido o Deputado Iradilson Sampaio, Líder do PFL.
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Logo após a manifestação do Sr. Deputado,
poderá haver perguntas.
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Saúdo, cumprimento e parabenizo o Senado Federal, que, em
Roraima, se faz presente por meio da representação
desta Comissão, que tem como objetivo analisar as
queimadas, seus efeitos e a aplicação de recursos
públicos liberados pelo Govemo Federal para amenizar os traumáticos resultados das queimadas.
Sr, Presidente, parabenizo ~. ExA pela iniciativa
da proposição. que teve o· objetivo de criar novas
perspectivas para os conquistadores de terra, analisar e verificar soluções - apresentando-as posteriormente ao Congresso Nacional -c.para diminuir todas
as conseqüências da má administração, da má aplicação de recursos. É preciso resgatar, um a um, esses compromissos, porque hoje quem mais sofre,
quem mais paga e quem mais sente é o homem do
interior. Por esSa razão, congratulo-me com o Congresso Naciomi.l, com o Presidente da Comissão,
Senador Romero Juéá, com a Relatora, Senadora
Marluce Pinto. No momento, não estão presentes o
Sel)ador Sebastião Aocha( PPB do Amapá), nem o
Senador João França (PPB de Roraima).
Sr. Presidente, e srª Relatora, em agosto do
ano' passado, quando a grande Imprensa nacional
Clivulgavaas possíveis conseqüências ao EINiiío em .
. todos os continentes, o Instituto Nacional de Pesqui:'
sás Espaciais já previa., para às Regiões Norte e
Nordeste do País, longo períOdo de estiagem. Vim a
esta tribuna - com os Deputados ElderGrossi e Lúcio Távora - apelar para que os órgãos estaduais,
federais e municipais se unissem no sentido de obter
recursos, idéias e esforços a fim de que os efeitos
da estiagem não fossem tão dramáticos...
.
Naquela oportunidade, também, dissemos que
haVia previsão de falta d'água na maioria das propriedades rurais. Não se poderia permitir que, em
Roraima, fosse redesenhado um campo de concentração a céu aberto, delineado apenas pelas florestas e campos naturais que aqui existem. Era preciso
que o Governo do Estado, os órgãos federais e municipais reunissem suas forças e procurassem encontrar soluções para que o homem do interior tivesse a água que o céu lhe negara e o pão que o solo
lhe sonegou. Mas nada disso foi feito.
A partir de janeiro, quando foi decretado estado
de calamidade, Sr. Presidente, srªs e Srs. Senadores, no início das queimadas, em entrevistas, o Govemador ria como se estivesse satisfeito. Ele não
imaginava a proporção que o incêndio iria atingir.
.. Nada mais fez do que.convocar órgãos da Imprensa,
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a fim de que divulgassem, em âmbito nacional e intemacional, que Roraima estava pegando fogo. Esse
era o caminho mais fácil e objetivo e que evitava rodeios para conseguir recursos a serem aplicados de
forma irresponsável, privilegiando uma minoria de
apaniguados, que se beneficiaram dos resultados
dessa estiagem. (Palmas)
Essa foi e continua a sei" a realidadé que se
nos apresenta. Posso dizer, com a convicção de
. quem conh~esse Estado há 22 anos, corno técnico que trabalhou no campo, como quem dirigiu cinco
órgãos públicos, que não foi feita, Sr.! Relatora, Sr.
Presidente, essa quantidade de buracos de que hoje
se fala. Tenho andado no Sul do Estacto e o que dizem que lá foi feito não o foi. Primeiramente, o Govemo divulga que esses buracos deveriam ter 8m
(oito metros) de comprimento, 4m (quatro metros) de
largura e 3m (três metros) de profundidade. Testemunhei, por várias vezes, a utilização de retroescavadeiras, que têm um braço mecânico que não atinge dois metros de profundidade, fazendo esse tipo
de trabalho.
' Todavia, o Governo passou a divulgar também,
no final de janeiro, que doze mil reses já haviam
morrido. Esses buracos contribuíram tão-somente·
para' que aumentasse a mortalidade do rebanho.
'. (Palmas.)
Quem éOnheeeRoraima sabe. que não se atinge o lençol freático com 3m (três metros) de profundidade no período de verão. Passavam com a retroescavadeira e,_ se não desse água, em seguida iam
para outra propriedade rural - e, diga-se de passagem, esse trabalho era coordenado por políticos ligados ao PPB. (Palmas.)
Testemunhei essa operação em São Luís do
Anuá, em São João da Baliza e no Caroebe e pude
verificar que, nas propriedades que não eram de
pessoas que votem ou que acompanham o Governador do Estado, nenhum desses buracos havia
sido aberto. (Palmas.)
Por esta razão, estou aqui, inclusive, para recomendar à Comissão, se deseja pegar a ponta do
iceberg, que faça o seguinte, Sr. Presidente, Sr.!
Relatora: peça a relação das propriedades rurais em
que foram construídos esses buracos; peça a relação das firmas que receberam - algumas estão em
nome de "testas-de-ferro' -; e peça para a Receita
Federal analisar as últimas declarações de Imposto
de Renda, porque eles. não acertaram nó "PapaTudo"nem na "Tele Seria', nem arrancaram botija;
então, onde arrumaram dinheiro, de um dia para outro, para comprarem uma reti"oescavadeira?Este é o
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caminho para saber o ralo por onde entraram recur~
sos públicos que para Roraima foram destinados.
Sr. Presidente, como. o objetivo desta, Comissão é procurar ouvir, eu queria fazer, com um pedido
de permissão a V. Exª, essas colocações iniciais e
me colocar à disposição da Comissão para responder às perguntas que a mim forem feitas. Podem V.
EXªs ter a certeza absoluta de que tenho o compromisso de falar só a verdade; única e exclusivamerlte,
a verdade. (Palmas.)
Meu objetivo não é denegrir a imagem de <30vemo, até porque a sociedade roraimense me conhece e sabe que meu compromisso com esta Casa
e com a sociedade roraimense é dizer somente a
verdade sobre o que sei. (Palmas.),
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)- Vamos
passar agora a palavra à Senadora Marluce Pinto,
'Relatora da Comissão.
'. ','i
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto)- Sr; Pre~
sidente da Comissão, Senador Romero Jucá; Deputado Estaduallradilson Sampaio, que se encontrai na
tribuna, Deputados Estaduais aqui presentes, autoridades, senhoras e senhores, na qualidade de R,elatora desta Comissão, como ontem já falei, fomos escolhidos pelos nossos partidos para sermos aR'ela'
tora e o Presidente, e nesta hora eu tenho que for~
mular todas
perguntas que acharmos qüe sejam
necessárias para o esclarecimento. Segundo já colocou o Senador Romero Jucá, .o objetivo desta Comissão nem é para acabar com a,seca, nem para
apagar o fogo, mas' para darmos continuidade às
verbas que estão sendo liberadas, em, nível nacional, para o Govemo do Estado. E não é só isso): o
trabalho desta Comissão é muito mais' abrangente,
porque, se não houver, por parte do Congresso Nacional, uma informação ealtemativas de como SEI organizar e de como se desenvolver a Amazônia, não
vamos ter prejuízo apenas pelo acontecimento pr'óximo passado, mas todas as pessoas que vivem, na
região amazônica terão muitos problemas" porque
eles vão querer até internacionalizar a Amazônia,
achando que as autoridades brasileiras não _têm
como se organizar em defesa desse patri'mônio tâó
rico que é o território amaZônico.'
,'; ,,~-r,r; ~;
, Sr. Iradilson Sampaio, V. E~ falou que está há
22 anos em Roraima e que já foi Secretário de Agricultura e é, pela segunda vez, -Deputado Estaclual,
tendo ocupado outros oargosque lhe. deram a oportunidade de andar por,todoQ Estado. Realmen,te, o
que queremos aqui é dirimir. as dúvidas,levar para
Brasnia as soluções e dizer que, realmente, asliberações das verbas estão sendo bem aplicadas. Eé

as
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bom que se diga: o que for falado aqui está sendo'
registrado por um técnico do Senado Federal. •
Um Relator não pode omitir, nem, pode acrescentar. E é por isso que o trabalho é' sério. Quando
saímos para os Estados para fazer diligências au-"
diências, .seguem os técnicos do SEmado para nos
assessorar. Como já falei ontem':" repito para os que
estão aqui presentes e não estiveram ontem -, "quem
vai ouvir essas fitas são os assessores técniCos, 'os
assessores jurídicos, que, depois, chegarão a uma
conclusão. Por isso, ontem falamos: ainda'é tempo
de corrigir as divergências ontem citadas aqui por
vários Secretários... "
"'.
Mas, Sr. Iradilson, vamos às perguntas. V. 'EXª
falou que já andou por todo o sul do tstado após as
ocorrências ..
O,SR. IRADILSON SAMPAIO,: Si~.
,,'
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) "'7,V. Ex"
tem conhecimento. dos açudes que"foram construídos conforme a fita que está sendo divulgada todos
os dias através da TV Roraima e não sei se de ou'tras, Temos a fita que rodou na TV Roraima. No sul
do Estado - citarei apenas o sul do Estado:': 'são
Luís, 388 açudes; Rorainópolis, 186; Caroebe,409,
e Baliza, 62. "
.
Por ventura, nas ,suas caminhadas, V.. Ex" já
viu algum desses açudes que tenha sido construído?
'.. O SR. IRADILSON SAMPAIO '-Senadora,
esta quantidade é semelhante à que o Governo do
Estado fez divulgar através da imprensa quando
aconteceu a perfuração de um poço no Município de
São Luís de Anuá, dizendo que era a segunda maior
'Vazão do País,em rocha cristalina. Em primeiro lugar, um que foi perfurado no Estado de Sergipe, com
uma vazão de 260 mil litros/hora. E no São Luís do
Anuá,·um com 210 millitros/hora. Fiquei surpreso e
fuf àquela região. Inélusive, levei até um colete, pore
que não sei nadar. Pensei: ·São Luís deve estar
inundado·. (Palmas.) Quando cheguei lá, Senadora',
a vazão ·não ultrapassava dez mil litros por hora.
Mas os órgãos de imprensa, o Governo fez divulgar
através de jomal, pela televisão· e pelo rádio, que a
vazão era de 210 mil litros. Por isso, a senhora pode
ter certezaãbsoluta de que a possibilidade de buracos pode diminuir na mesma proporção'da vazão"divulgada pelo Govemador, que é de 210 mil litros.
(palmas)
.
. .
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) -'Deputado lradilson Sampaio, V. EXª,ficou sabendo que,só
,no ,Município de .Boa Vista, conforme' divulgaçãó da
fita em vár"ios horários, havia 195 açudes?'
E~
temconhécimento ~essas construções?,,, " .. , ..

e
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O SR. IRADlLSON 'SAMPAIO - Senadora,
não acredito. É preciso que se levem em consideração duas coisas: Primeiro, era importante que o Govemo tivesse feito pelo menos 200, desde que dessem' água. (palmas) Não adianta dizer que fez mil
sem que tenha encontrado água. Mas, como o Govemo divulgou uma estatística de que tinham morrido 12 mil reses, creio que ele queria complementar
essa mortalidade. Tanto é assim que as retroescavadeiras cavaram, mas não existia rampa de acesso.
Mesmo que brotasse água, o gado que fosse beber
corria o risco de morrer atolado ou cair dentro do buraco e morrer. (palmas) O objetivo era complementar
essa estatística de morte de 12 mil reses, que ele já
divulgava.
Quem conhece a realidade de Roraima sabe
que isso não é verdade. (Palmas.)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Iradilson Sampaio, está sendo divulgada, e não
só em fitas, mas também nos jornais, a construção
de 5.783 poços. Entre esses estão os já citados e
_mais, só em Alto Alegre, 1.471 açudes. V. EXª tem
conhecimento disso?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Senadora, estive, neste ano, pelo menos cinco vezes em Alto Alegre: E quem vai àquele Município encontra, pelo caminho, daqui até a sede do Alto Alegre, quatro ou
cinco buracos que não têm a dimensão que o Governo divulgou e que não deram água. Então, jamais
poderia a Comissão acreditar nessa fita que está
sendo divulgada. Acredito que tenham sido pagos,
mas não construídos. (Palmas.)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputa, do Iradilson, ontem, nós entrevistamos os convidados: o Secretário de Agricultura do Estado, o Secre- tário de Obras do Estado e o Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem.
O primeiro a ser ouvido, o Secretário de Agricultura, falou que assumiu no dia 3 de abril, mas que
tinha sido técnico e assessor da ex-Secretária e não
tinha conhecimento - pois não haviam passado na
Secretaria de Agricultura - nem da contratação, nem dos registros de contatos com os empreiteiros.
O Secretário de Obras disse a mesma coisa
em outras palavras. Esclareceu que, pela sua Secretaria, ele não havia tomado conhecimento da construção nem da contratação.
Afirmou o Diretor do DER que algumas obras
seriam construídas por administração direta e outras
por empresas contratadas, mas que -não tinha conhecimento do número construído pela administração do Governo ou pela contratação.
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t:ntão, pergunto: V. EXª, como Deputado Estadual, sabe qual órgão público do Governo do Estado
ficou à frente para a contratação de empresas para a
construção dos açudes.
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Senadora, não
adianta tapar - como alguns querem fazer - os
olhos e os ouvidos como se, cegos e surdos, não
pudessem ouvir nem testemunhar. Alguns procuram
não ouvir o ressoar do suplício e dizem que não têm
conhecimento, que não as obras não foram contratadas na sua administração, mas todos eles estavam
no órgão. Todos eles estavam lá. Eles sabem, sim!
Eles sabem, pois eles estavam lá. Todos eles estavam nos órgãos. Mas afirmam: "não foi na minha
época", "não sei", "f0i a secretaria tal" ...
Temos de pedir ao Tribunal de Contas da
União que proceda a uma fiscalização, ao"Ministério
Público Federal que investigue, à Polícia Federal
que investigue. Aí todo mundo vai saber quem foi.
As obras foram pagas; dizem que foram feitas.
Como é que ninguém sabe?
'
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. EXª
mencionou há pouco que essa não foi a quantidade
construída...
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Com certeza
absoluta.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - ... mas
que, possivelmente, todos os açudes foram pagos.
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Se estão divulgando, devem ter sido pagos.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto)- É suposição ou V. EXª já tem ai...
O SR. IRADILSON SAMPAIO - É suposição,
Senadora. Eu não tenho certeza se foram pagos.
Mas, se divulgam que foram construídos, devem ter
sido pagos. Mais uma vez a sociedade rOraimense
foi lesada (tumulto na sala de reuniões).
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) ~ Deputado Iradilson ...
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Silêncio, por
favor. A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado lradilson, V. EXª é Deputado Estadual e representante do povo no Estado. A nossa missão, como
Parlamentares, é elaborar as leis e aprová-Ias e também fiscalizar. Os Deputados da Assembléia Legislativa devem exatamente, por lei e pelo direito do
mandato que lhe é conferido pelo povo, fiscalizar as
verbas do Estado, As verbas têm que ser bem aplicadas, porque não se trata de dinheiro pessoal. São
verbas para serem aplicadas em prol do desenvolvimento do Estado e no saneamento da situação sa-
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crificada "dos mais carentes. Na sua condição de
agrônomo, quero que me diga ...
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Veterinário.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - ... antI3s
mesmo do incêndio, antes mesmo da seca;' quais
providências naturais anualmente uma Secretaria de
Agricultura deve tomar no Estado para organizar e
facilitar a vida não só dos produtores rurais como
também do povo como um todo - pois uma agriclJltura forte barateia os custos e serve de lenitivo para
toda a população?
.
Então, eu queria saber, na sua qualidade de
técnico em agronomia, o que, nos últimos anos, 'foi
feito e investido na área de agricultura?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - SenadOlra,
sempre tenho dito que acredito que a questão da
agropecuária em Roraima pouco difere do conte):to
da região amazônica quanto a projetos de colonização. Pois já ficou provado que o modelo atualmente
empregado para colonização na Amazônia realmE!nte não funciona. A bem da verdade, não apenas E,!m
relação à Secretaria de Agricultura mas em relação
a todas as demais secretarias, não existe um só pl:Ograma de governo, não existe um só projeto que
seja capaz de gerar renda, de gerar emprego e de
gerar desenvolvimento. (Palmas) Não se conhece
em Roraima - duvido que alguém aponte - um projeto com o objetivo de beneficiar o setor primário da
economia. Atualmente, cada vez mais, as estradas"
são escoteiras(?), poucas cargas, o homem foge do
interior por falta de condições de trabalho porque
não existem dados de pesquisa, não existe assistí!ncia técnica, não existe armazenamento, não existe
crédito rural, não existe saúde, não existe educaçiío.
Essa é a realidade que se nos apresenta e todo:; a
conhecem.(Palmas)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Iradilson Sampaio, V. Ex! tomou conhecimento
das verbas já liberadas para o Govemo do Estado "e
para as 14 Prefeituras do interior?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Senadora, tomamos conhecimento pela imprensa porque fa;zemos parte de um bloco que é minoria nesta Casa.
Nem um de nossos requerimentos de informaçc)es
referentes às ações do Governo são aprovados no
plenário desta Casa. Vários e vários requerimentos
meus que já tramitaram, quando não engancham
nos corredores da Assembléia Legislativa, vêm a
plenário e são rejeitados. Até como cidadãos pE!dimos informações ao Govemador e S. Ex! não ~es
ponde. Recorremos inclusive à Justiça, baseados no
art. 5º da Constituição Federal, que nos dá o direito,
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a cada cidadão, de obter informações de órgãos públicos. Mas nem através da Justiça conseguimos obter as informações que tanto a sociedade gostaria de
saber.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Iradilson Sampaio, quando V. Ex! nos informou
que algumas empresas que funcionam como testade-ferro estão fazendo os chamados "buracos· até
nos deu a orientação de solicitar uma relação das
empresas ao Goifemo do Estado e também à Recei- "
ta Federal, após o recebimento dessa relação, a fim
de conhecer a capacidade financeira das empresas
na aquisição de maquinaria que não é tão barato. Se
V. Ex! se expressou dessa maneira, deve ter conhecimento de algumas empresas. Poderia citar algumas das empresas ou ...
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Senadora, vi
algumas das máquinas trabalhando e procurei saber
quem seriam seus reais proprietários. Mas sempre
fui informado, talvez por orientação dada ao operador, de que eram máquinas que vieram do Estado
do Amazonas e que foi contratado por alguém que
estava administrando, mas não sabia realmente
quem era o proprietário. Não acreditamos nisso. Temos certeza absoluta de que alguém é dono das
máquinas. Não admito nem acredito que alguém
opere.uma máquina sem saber quem é o 'real proprietário. Por essa razão, é preciso investigar.
"A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputa~
do Iradilson Sampaio, na qualidade de deputado da
oposição, V. Ex! acompanhou o início da seca no
Estado de Roraima?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Senadora,
acompanhamos. E como disse anteriormente, a partir de agosto do ano passado, já começamos a fazer
pronunciamentos nesta Casa. Tanto que, se solicitar
cópia das atas, estão gravados nos Anais desta
Casa pronunciamentos feitos não só por mim, mas
por outros deputados, como citei os Deputados Elder
Grossi e Lúcio Távora.
Já alertávamos o Governo para a possível estiagem, até mesmo porque eram dados do Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais. Já havia previsão
de seca para o Norte e Nordeste, e o que recomendávamos era justamente isto: que houvesse um esforço. Nunca foi feita" uma campanha educativa pelo
" rádio, jornais e televisão.
Até cheguei a citar que, em 1932, tivemos um
verão muito forte aqui em Roraima, que ficou conhecido como verão da fumaça. E até dizíamos que não
é possível que venhamos a viver um período de estiagem e de queimadas como existiu em 1932.
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Se'pegarmos os dados do Ministério da Agricultura de 1930 para cá, os dois anos em que menos
choveu ria Amazônia, aqui no Estado de Roraima,
foi 1932 e o ano passado. Quer dizer, as autoridades
tinham conhecimento disso, porque isso foi motivo
de vários pronunciamentos no plenário desta Casa.
·ASRA. REunORA (Marluce Pinto) - E V. Exª
obteve algum resultado após alertar da tribuna desta
Casa o Sr. Governador sobre a situação a que poderia chegar o Estado de Roraima?
O SR. IRADILSON SAMPAIO _ Não existiu resultado nenhum. A prova é que as queimadas tomaram a dimensão que tomaram. E não se conhece
nenhuma campanha educativa que tenha sido feita
por parte do Governo do Estado ou alguma providência para evitar os efeitos dramáticos e traumáticos que a estiagem causou.(Palmas)
.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado lradiison, foi dito ontem desta tribuna que, após
as queimadas e posteriormente o incêndio, os produtores rurais com as suas famílias estão sendo assistidos pelo serviço social do Governo. V. Ex!, que
caminha tanto pelo interior, sabe pelas próprias famílias se eles estão sendo assistidos de acordo com
as suas necessidades neste período tão precário
que antecede a próxima produção?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Senadora, tomamos conhecimento de que os alimentos que para
cá vieram estavam estocados no armazém do Governo para serem distribuídos na época da campanha eleitoral. (Palmas) E a prova disso é que o Governo do Estado colocou a Polícia Militar para que
ninguém pudesse entrar lá para fiscalizar. E quando,
na calada da noite, caminhões saíram tirando os alimentos que vieram para cá do Comunidade Solidária e que iam estragar, substituíram e foram depois
distribuir no interior e nas vicinais, pedindo voto para
o Governador que é candidato à reeleição. (Tumulto)
A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Iradilson, disseram também de um material que
foi estragado. E foi até confirmado desta tribuna
que 20 toneladas de arroz foram destruídas. E
disseram ainda que já havia chegado aqui o arroz já fora do prazo de validade. V. Exª tomou
conhecimento disso? Porque, se ocorreu, e com
essa declaração que Brasília, por meio do Comunidade Solidária, mandou liberar, temos que tomar uma providência enérgica junto ao órgão competente em Brasília, por haver encaminhado aqui
para Roraima produto estragado para alimentar o
povo. Não era para alimentar animal.
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Então, quero saber se V. Exª também tem
ciência de que esse material estragou em decorrência de ter ficado mal armazenado. Como alguns estão falando, havia goteiras no armazém, choveu no
arroz. Quero ouvir as duas versões.
Esta Comissão tem até agosto para ouvir as
autoridades. Primeiro, viemos ao nosso Estado, para
saber exatamente as ocorrências. Quando retomarmos à Brasília, ouviremos as autoridades. Queremos
apurar este caso, porque ele é grave. Alguém terá
que se responsabilizar pelas 20 toneladas que estragaram e não puderam servir de alimento para a população, conforme mencionado.
O SR. IRADIL~ON SAMPAIO - Senadora, não
acredito que o Governo Federal encaminhasse para
Roraima alimentos estragados. Acredito, sim. que
esses alimentos chegaram, foram estocados para
serem distribuídos em época de campanha eleitoral
e estragaram justamente por falta de melhores cone
dições. Tenho certeza absoluta de que jamais Roraima seria considerada pelo Governo Federal como a
parte podre deste País, de forma que ele. resolvesse
mandar para cá alimentos estragados. Não acredito
nisso. (Palmas.)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Ex!
tem conhecimento da época em que a mercadoria
chegou à Roraima e do tempo que as autoridades
competentes levaram para fazer a distribuição no interior? Qual o prazo entre a chegada e o recebimento da mercadoria para a distribuição?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Senadora,
realmente não tenho conhecimento disso; não posso
dizer-lhe precisamente as datas em que. chegou e
saiu, porque as coisas são feitas sempre na calada
da noite. (Manifestação no recinto.) É difícil que a
sociedade tenha conhecimento. Só eles sabem; a
sociedade, não.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Iradilson Sampaio, formulei essa pergunta, mas
não nos faltarão informações sobre isso. É muito fácil, porque essa mercadoria chegou aqui de caminhão. Portanto, fica arquivado no;;;órgãos públicos
aquele documento referente ao frete: quem recebe
assina e data. Então, saberemos em Brasília.
Como faremos diligências no interior, junto aos
produtores rurais, perguntaremos, onde passarmos,
qual a data da distribuição. Com isso, chegaremos a
uma conclusão. Saberemos se realmente demorou,
o que aconteceu; tomaremos conhecimento também
do material que foi entregue. Vinte toneladas foram
destruídas, como confirmado ontem. Queremos informações sobre a qualidade do material que o povo
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recebeu no interior. Isso saberemos in loco. (Palmas.)
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Está certo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sinceramente, Deputado, depois de tantos depoentes ele
ontem para hoje, estou satisfeita com as suas declarações e as perguntas por mim formuladas. Agradeço a presença de V. Exª. Fique certo de que, posteriormente, todos os órgãos públicos, não só do Estado de Roraima como do Brasil, tomarão conhedmenta desse relatório.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Romera Jucá) - Inda!~o
ao Senador João França se deseja fazer alguma
pergunta ao convidado. (Pausa.)
Não havendo a pergunta do Senador Joílo
França, passo a fazer alguns questionamentos liO
Deputado Estadual.
Pergunto ao Deputado lradilson Sampaio se S.
Ex'! tem conhecimento de que o Governador Neudo
Campos decretou estado de calamidade e emergê'ncia, no dia 22 de janeiro, em todo o Estado de Roraima.
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Sr. Presidente, foi decretado esse estado de calamidade. No entanto, a Assembléia Legislativa veio a tomar conhecimento do fato muito posteriormente à data em que o
Govemador diz ter decretado o estado de calamidadl9.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Perguntaria a V. Ex'! - já que é Líder de um partido aqui na
Assembléia Legislativa - se, após a decretação dEISse estado de calamidade, foi enviado para a Assembléia Legislativa, para ser discutido, algum plano de
atuação com relação à calamidade, ou seja, discussão sobre verbas, onde seriam alocadas e de que
forma seria encaminhada a ação.
Foi discutido com os representantes. do povo
do Estado algum plano efetivo de ação para enfrEmtar a seca que motivou esse estado de calamidade?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Não, absolutamente nada foi encaminhado para que pudesse !ler
discutido.
O SR. PRESIDENTE (Romera Jucá) - Perguntaria a V. Exª se tem conhecimento de alguma ação
sistemática de prevenção de queimadas feita pelo
Governo do Estado ou pelo Govemo Federal em Floraima, já que é do conhecimento de todos, corno
bem disse V. Ex'!, que o Ministério da Agricultura informava, já há algum tempo, que haveria seca 19m
Roraima.
Eu, particularmente, tive condição de participar
de um debate em televisão, no início de janeiro, no
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qual o representante do Ministério da Agricultura
mostrou os avisos encaminhados e também a projeção da seca durante todo o ano. Com essas informações, seria possível fazer um trabalho de prevenção e de orientação do agricultor.
V. Ex'!, como Deputado Estadual e como homem ligado ao campo, tem informação de algum trabalho si':;~3rnático de prevenção executado pelo Govemo Estaci,,;:::! :)IJ Federal em Roraima?
,j ~Íi. IRADlLSON SAMPAIO - Não temos
nenhum conheciment.:, Senador Romera Jucá. Por
questão de justiça, gostaria de dizer que o único trabalho realizado aqui em Roraima foi o da Deputada
Rosa Rodrigues, Que, oesde a ::-rimeira·legislatura,
de forma humilde, sem!,'" olhou para a ÇJ"lografi ..
desse Estado, procurando alertar sobre a questão
das queimadas, inclusive com poes;~s e cartazes.
Esta Casa e a sociedade roraimense têm que reconhecer o trabalho feito pela Deputada Rosa Rodrigues. Com exceção dele, nenhum outra foi feito, Sr.
Presidente.
.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Perguntaria a V. Ex!. "inda como Líde~ de um partido na
Assembléia se, após ser instalado o incêndio no Estado e as medidas emergenciais da construção de
algumas obras serem denominadas aqui pelos Secretários do Governo de cacimbinhas, esse plano de
construção de cacimbinhas ou o plano de distribuição de cestas básicas foram encaminhados e discutidos com a Assembléia Legislativa - órgão representante do povo de Roraima - em algum momento.
V. Exª tem conhecimento de qualquer discussão
desse nível?
O SR' IRADILSON SAMPAIO - Não houve,
nesta Casa, qualquer discussão em relação a esse
assunto, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quer dizer que, pelo menos sob a ótica de V. Ex!, a Assembléia Legislativa do Estado de Roraima não foi articulada oficialmente e não houve nenhum tipo de discussão? Na verdade, a Assembléia não foi inserida
nesse trabalho de combate à seca, de articulação e
prevenção e, de certa forma, de arregimentação das
forças do Estado para atender à população? A Assembléia, a Casa dos legítimos representantes do
povo, não foi inserida, segundo V. Exª, nesse esforço que deveria ter sido feito?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Não foi, e a
principal característica dó Govemador do Estado é
pregar o separatismo entre os Poderes, e não a integração. Então, esta Casa não foi ouvida, e absoluta-
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mente nada do que se discutiu aqui foi encaminhado
pelo Governo do Estado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Vamos
tratar agora de ações concretas. A Senadora Marluce Pinto já perguntou, mas também faço questão de
fazer perguntas. V. Ex! é um homem acostumado ao
campo, é um profissional da área do campo, tem
uma vivência grande da seca, dos problemas e do
sofrimento do povo, não só no Nordeste, onde morou inicialmente, mas também no Estado de Roraima, onde já mora há muito tempo; pergunto: como
técnico, V. Ex! pode afirmar que o Estado de Roraima construiu algum açude nessa ação de combate à
seca no interior do Estado?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Nenhum açude foi construído. Foram feitos pequenos buracos.
Técnicos do Governo disseram que seriam buracos
com 8 metros de comprimento, por 4 metros de largura e 3 metros de profundidade. Tenho certeza absoluta de que, se esta Comissão for verificar in loco,
não encontrará nenhum buraco com essas dimensões, nem a mencionada quantidade.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pergunto também a V. Ex!: na distribuição das cestas-básicas, .-iO atendimer:to social encaminhado pelo Govemo Federal, V. Ex! tem conhecimento da participação de todos os prefeitos? Ontem, apesar de a
Secretária do Setrabes(?) e alguns representantes
do Governo dizerem que havia a participação dos
prefeitos nessa distribuição, estes, de viva voz, afirmaram que não estão participando. V. Exª tem conhecimento da participação dos prefeitos nesse processo de atendimento social?
Esse processo está sendo feito independentemente de política, ou seja, para todos?
E mais: o atendimento está sendo feito de forma
humana ou procedem algumas denúncias de que as
pessoas estão sendo colocadas em filas durante horas, esperando a presença do Govemador para receber uma cesta básica da mão deste, com cinco ou dez
horas de atraso? V. exa tem conhecimento desses
_procedimentos? Eles são verdadeiros?
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Tenho conhecimento da não participação dos prefeitos. Posso citar
um exemplo muito claro: o caso do Cauebe. Na sernana passada estive lá e conversei com o Prefeito Antônio Martins, conhecido por Tonhão, que nunca foi chamado, nunca foi ouvido e nunca participou de qualquer
tipo de ação na distribuição de cestas básicas. Se houve participação de algum prefe~o, com certeza absoluta não foi prefeito do PMDB ou do PTB; pode ter sido
do PPB, mas de outro Partido não foi.
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O SR_ PRESIDENTE (Romero Jucá) - Franqueio a palavra a alguns dos Srs. Senadores que tenham ainda alguma pergunta. (Pausa)
Deputado Iradilson Sampaio, gostaria de agradecê-Io por sua presença e perguntar se V. Ex! tem
mais alguma coisa a acrescentar. Posteriormente, V.
Ex! poderá fazer parte dos debates, tecendo mais
alguns comentários.
O SR. IRADILSON SAMPAIO - Gostaria de
pedir a permissão de V. Ex!, Sr. Presidente, para registrar nossos cumprimentos ao Senador Sebastião
Rocha. O Estado de Roraima sente-se orgulhoso e
feliz com a prepença de S. Ex! neste rincão.
Encerro' minha fala lembrando que, na época
do Holocalllto, um cidadão ia ser fUZilado na França, no tempo de Hitler. Antes de ser fuzilado, levan·
tou o braço e disse: "Imbecis, estou lutando por vossa liberdade." Para aqueles que vaiam a Comissão,
gostaria dizer: Imbecis, eles estão lutando pelo futuro de Roraima.
(Vaias e palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Recebemos o comunicado de que o Deputado Berinho
Mantim, Líder do Govemo, será representando pelo
Vice-Líder do Governo, Deputado Jalsen Rennier.
Portanto, gostaria de convidar o Deputado Jalsen
Rennier, e coloco os microfones à sua disposição,
se assim o desejar. Posteriormente, far-Ihe-emos as
perguntas.
O SR. JALSEN RENNIER - Sr. Presidente
desta Comissão Especial, Senador Romero Jucá,
Sr. Senador Sebastião Rocha, Sr. Senador João
França, Exmª SrD Senadora da República Marluce
Moreira Pinto, tenho grande satisfação por estar aqui
participando e levando ao conhecimento da opinião
pública e da imprensa, de modo geral, os fatos verdadeiros acontecidos no nosso Estado.
Antes de começar as indagações proferidas
por V. Ex!s, quero dizer que não devo nada a ninguém. Portanto, responderei a todas as perguntas. O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de passar a palavra à Senadora Marluce Pinto,
Relatora da Comissão.
A SRA. R-ELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Jalsen Rennier, Vice-Líder do Governo do Estado, agradecemos por V. Exl ter aceito o nosso convite. V. Ex! poderá ficar bastante à vontade. Com
muito respeito, iremos formular-lhe as perguntas.
Na qualidade de Vice-Líder e sendo da Bancada do Governo do. Estado, V. Ex! conhece o que
realmente foi construído em prol do saneamento da
seca aqui no Estado de Roraima e quais as obras
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que o Govemo' do Estado realizou no combate à
seca'? .
O SR. JA!.SEN RENNIER - Senadora Marluce
Pinto, infelizmente não está aqui, para comprovar o
que direi, a maior. parte dos produtores rurais dos
mais afastados pontos do Município de Boa Vista;
mas existem aqui alguns presentes. (Palmas.)
Digo a V. Ex'! que o Governo do Estado fez um
gesto prudente 'e responsá.vel, porque não existia
condição alguma, já que vivemos num Estado pobre,
com a menor receita doPafs. Nossas condiçõ«~s
econômicas são quase que inerentes à capacidade
da nossa população. Nossas perspc-ctivas de progresso ainda estão no' futuro, e não no presente,
apes.ar da semente plantada por este Governo. T,e~
nho conhecimento do que foi feito e da situação em
que se posicionou o Govemo. Ele deu condiçôes ao
homem do campo de utilizar o que chamam de cacimba, poço, açude ou qualquer outro nome, (lU
seja, s. única coisa que s~i é que o Govemo matou a
sede e a fome do gado e resolveu o problema ele
. muitos lavradores que não tinham condições de fornecer água para seus rebanhos nem de dar assis.
tência à sua famífia. (Palmàs)'
IA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Jaisen Rennier, V. EXª com a sua resposta vai
nos poupar muito trabalho. Estávamos num impasse, talvez até tivéssemos de prorrogar a nossa estada aqui em Roraima, porque teríamos que visitar
muitas localidadés a procura desses poços, cacimbas, açudes ou barragens..
,
Quando V. E)(~ diz <lU e estão localizados em lum~r""'" "rn pontos mais afastados, presta um grande
serviço a esta comissão, que é o de nos informar
quais são e onde estão esses pontos afastados para
que possamos lá chegar.
Como Senadora por Roraima, quero, de cabEIça erguida, chegar aO S~nad() Federal e ter o prazElr
de subir a tribuna e dizer aos meus Pares que a verbà destinada ao combate à seca pelo Governo FE!deral realmente saneou a situação dos lavradores e
dos produtores.
Caso contrário, todos nós que aqui estamon,
os quatro Senadores, não teremos muito diálogo na
tribuna; mas, 'se tiver esses dados .~ eu pelo meno!!,
que me considero roraimense de quase 19 anos de
trabalho, de 19 anos vividos e de trabalho aqui no
Estado - vou ficar orgulhosa de dizer no Senado Fe,deral que o dinheiro foi bem empregado. Então, qu€>ro que V. EXª cite os pontos.
O SR. JAlSIEN RIE!NNIER - Quero dizer à Senadora que o todo o dinheiro enviado para este Es-
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tado foi administrado com responsabilidade. Se assim não tivesse sido, V. EJ(I! não teria subido o palanque para pedir voto para o Govemador.
Também gostaria...
A SRA. REI...ATORA (Marluce Pinto) - Eu não
ouvi. Espere ar.
O SR. JAI..SEN REINNIER - Só para concluir
Senadora, se assim V ExB me permitir.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Silêncio, portavorl
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não
ouvi o final da frase sobre eu ter subido o palanque.

Paraqu€!'l.
O SR. JlAlSEN REINNIER - Para pedir voto
para o Governador.
.
Gostaria de términar a minha exposição, se assim a platéia decente e educada me permitir...
O SR. PRESiDENTE (Romero Jueá) - Silêncio, por favorl.Repito que a manifestação dos presentes é democrática desde que seja feita dentro
dos limites. Para que não precisemos esvaziar o recinto, gostaria de contar com a compreensão de todos para que pudéssemos continuar ..
O SR. JALSEN REINNIER - Agradeço o eminente Presidente por seu apelo à platéia que se encontra nas galerias da Assembléia Legislativa ..
Concluindo o meu raciocínio, quero dizer a srª.
Senadora que me questionou sobre onde estão as
cacimbas que pergunte ao povo, porque foi para ó
povo que o Govemo fez.
O Estado não fez as cacimbas para os Senadores. O Govemador não fez as 'cacimbas para os
Deputados estaduais ou federais. O Govemo fez. as
cacimbas para o homem do campo que estava sofrendo, para o gado que estava morrendo, para o homem que estava desestimulado vindo passar fome
aqui na cidade. Foi para isso que o Govemo fez as
cacimbas.
O. Governador! do Estado de Roraima leva o
Estado a sério porque se não levasse não teria decretado estado de calamidade pública. (Palmas.) A
exemplo do que o Deputado Iradilson Sampaio colo-'
cou aqui, tomou conhecimento porque, no dia 22 de
janeiro, o Sr. Govemador decretou estado de calamidade em Roraima. (Palmas.)
A srª Senadora sabe onde estava o Presidente
da República? Estava no exterior, buscando verba e
atolando o Tesouro Nacional. Era lá onde estava o
Presidente da República. (Palmas.)
Quero dizer mais a V. EXª: ainda há pouco, a
colocação que nos foi feita está espelhada, única e
exclusivamente, no contexto de que as cacimbas,
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poçOS ou seja lá o que diabo for foram feitos pelo
Governo. Isso está comprovado! (Palmas.)

der do Governo, tenho que defender a minha tese.
(Palmas.)

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Estadual Jalsen Rennier, V. Ex", um parlamentar,
sabe que estamos aqui com uma missão do Seriado. (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Ainda
com a palavra a Senadora Marluce Pinto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Jalsen Rennier, já que V. Ex" não pode ajudar
esta Comissão a descobrir onde estão localizadas
as obras...
O SR. JALSEN RENNIER - As localidades estão nas emissoras de televisão. As localidades foram: Alto Alegre, Amajari e Iramutã estavam sofrendo emergência. Essas foram as localidades atingidas pelo Govemo. Não é necessário citá-Ias, pois
outros Deputados já o fizeram. Eu iria apenas repetir
o que foi dito. Já foram ouvidos o Diretor do DER, o
Secretário de Obras e vários Deputados Estaduais.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputado Jalsen Rennier, a Senadora Marluce Pinto tem o
direito de perguntar o que quiser.· S. Ex" também
responde se quiser. Apenas para restabelecer a verdade, nenhum dos Secretários do Governo conseguiu indicar nenhum açude que tenha sido construído.
O SR. JALSEN RENNIER - O Sr. César Mansouto(?) entregou três relatórios para serem analisados por V. Ex"s, que irão detectar onde foram construídos os cacimbões.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pintor... Deputado Jalsen Rennier, se os Secretários de Obras, de
Planejamento, de Agricultura e o Diretor do DER
houvessem esclarecido não apenas as localidades,
e sim como foram realizadas as obras e qual o órgão
público responsável pelas suas contratações, não
estarramos repetindo as perguntas.
O Secretário de Agricultura - V. Exª. não estava presente - disse não ter nenhum conhecimento
dessas obras. Ele não ocupava o cargo à época,
mas era Diretor Técnico e Assessor da então Secretária. O Secretário de Obras também nos disse que
nada havia passado por S. Sª. Encontra-se presente
outra pessoa - um grande técnico, na minha opinião
- que também não tomou conhecimento do fato, assim como o Diretor do DER.
V. Ex!!, Deputado Jalsen Rennier, até falou que
os meios de comunicação têm divulgado o assunto,
o que, de fato, tem acontecido. É isso que estamos
questionando, haja vista que, de acordo com determinada fita, 'em Boa Vista, foram construrdos 195
açudes; em Normandia, 635; em Pacaraima, 105;
em Bonfim, 405; em Cantar, 808; em Amajari, 125;

O SR. JALSEN RENNIER - Muito bem!
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Ex",
como parlamentar, sabe também que não é necessária licitação para as verbas liberadas para estado
de emergência. Por isso, elas são mais fiscalizadas.
O SR. JALSEN RENNIER - Muito bem!
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Ex"
sabe que o Tribunal de Contas da União vai fiscalizar esses trabalhos. Sabe também que nos dará trabalho andarmos atrás de cada cacimbinha, mas vamos descobri-Ias. (Palmas.)
V. Ex" está misturando os fatos, está trocando
as coisas. Não estamos aqui para dizer o porquê de
havermos subido no palanque.
Cristo, o Salvador de todos nós, escolheu apenas 12 Apóstolos, um se rebelou na traição. Avalie
nós, que somos humanos! (Palmas.)
O SR. JALSENRENNIER - Já que V. Ex" está
levando para esse lado, eu gostaria, com a eminente participação do Presidente desta Comissão, de
dizer que, assim como V. Ex!! e o ex-Governador,
Ottomar de Souza Pinto, pessoa por que tenho profundo respeito e admiração não só pelo trabalho
que faz, mas pelo trabalho que V. Ex!! realiza, assim
como Ottomar de Souza Pinto· e Senadora Marluce
Pinto subiram no palanque e elegeram o então Govemador Neudo Campos, o mesmo Governador subiu nos palanques e pediu voto para Prefeito Municipal. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Silêncio, por favor! Silêncio, por favor!
Peço ao Deputado Jalsen Rennier que não encaminhe a discussão para a questão eleitoral.
O SR. JALSEN RENNIER - Estou esperando
as perguntas, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. Ex!!
já falou em 'palanque" duas vezes. Esse não é o objetivo. O palanque será discutido depois do dia 05 de
julho, quando forem liberadas as propagandas eleitorais. Agora, não! (Palmas.) Vamos nos ater à
questão ...
O SR. JALSEN RENNIER - Vim aqui para responder as perguntas, Sr. Presidente. Estou aberto
as perguntas. Mas, uma vez indagado como Vice-Li-
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em Alto' Alegre, 1.471; em Mucàjaí, 643; em lracema, 308; em Caracaraí, 43; em Caroebe, 409; em
Baliza, 62; em São Luiz do Anauã, 388; em Rorainópolis, 186". Seriam, então, 5.783 açudes.
Esclareço a V. EXª que o ilustre Secretário do
Planejamento, Dr. César MansoLito?, entregou-Ms
todo esse trabalho, mas falou, desta tribuna, que se
trata de plano dl3 trabalho e não de uma planilha ou
de um plano de execução de obras.
o Secretário de Agricultura apresentou-nos
esse trabalho, que explica ser plano do Govemo do
Estado construir, dando-o como concluído. Perguntei
duas. vezes para me certificar - e está registrado. A
fita que passa na televisão refere-se apenas a açudes. Mas, no pl.anoque o Secretário de Agricultura
deu como concluído, existem até barragens.
Segundo colocações do' Deputado Estadual
Jalsen Rennier, com todo o respeito, já recebemos o
resultado por parte dos secretários. O Secretario de .
Agricultura confirmou que esse plano de trabalho do
Governo do Estado já havia sido executado, mllS
que ele não havia tomado conhecimento.
Aqui, citam-se todos os Municípios, inclusive
Boa Vista, -com quatro; Amajari, com oito; Normandia, 'com dois; e assim por diante. De acordo com o
Secretário de Agricultura, foram construídos 1.400
açudes em todas as localidades - dos 14 Munidpios, 100 em cada localidade -, com uma vazão' para
armazenar 220 metros cúbicos de água; e mais
4.200 açudes eln todas as localidades - 300 açUdE!S
por Municfpio -; e mais 15 barragens em cada Murii-'
cfpio. Em Boa Vista, inclusive, houve duas barragens construídas.
Pergunto 11 V. EXª porque disse que, nas suas
caminhadas, nos contatos com os produtores nas 11:>cal idades longínquas, sabia onde estavam constmídos os poços e as cacimbas: Portanto, se os outros
não esclareceram, cabe a esta Comissão fazê-lo. V.
EXª responde SH quiser. Temos meios para fazer as
nossas inspeçã-es, as nossas diligências. Embora
sejam mais demoradas, temos c:omo fazê-Ias.
O SR. JAI-SEN REINNIER .,.. SenadOrà, gostaria de dizer a V. Ex~ e ao Presidente' desta ComissãlO .
que os estudos técnicos já foram apresentados pelo
Secretário de Agricultura. Assim como V. EXª, nãlo
sou agricultor; sou um representante do povo. Nãlo
sou agricultor, mas; em Alto Alegrá, por exemplo, no
paredão, foram perfuradas mais de 455 cacimbas;
isso foi dito pelos moradores, pelos produtores, e
não por mim. Eu simplesmente estou sendo porta~
voz daqueles que não estão aqui. E quero di~er que
V. EXª também deveria acionar o Ministro do Meio
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Ambiente, para fazer uma inspeção. Nesta Comissão, deveriam estar presentes não apenas quatro
Senàdores, mas o Ministro do Meio Ambiente e outros Secretários que dela participaram, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputado Jalsen Reinnier. ..
O SR. JALSEN REINNIER - Não posso dizer
a V. EXª, nem ao ilustríssimo Presidente... ' .
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputado Jalsen Reinnier, o Senado Federal não dirá à Assembléia Legislativa como deve proceder a Comissãó da Assembléia Legislativa, nem admitirá que V.
EXª, do alto da sua inexperiência política, venha dizer ao Senado Federal como agir. Por favor, atenhase a responder às perguntas formuladas pela Senadora Marluce Pinto.
O SR. JALSEN REINNIER - Muito bem, Sena~
dor, atendo com todo respeito.
. O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) ;;.. V. Exª .
me concede a palavra?
O SR. JALSEN REINNIER - Quero salientar
que, ontem V. EXª abria um parêntese nas colocações
feitas pelo então Secretário César Mansoldo, dando conta de que processaria os Deputados Estaduais que, de certa forma, fizeram uma nota de repúdio..
.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu os
estou processando, mas isso não tem nada a ver
com o assunto que ora discutimos.
.
O SR, JALSEN REINNIER -Eu quero s6fazer
uma colocação.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - O assunto é Comissão de Sindicância do Senado. O Ministro Gustavo Krause será ouvido por esta Comissão, assim como outros Ministros. No entànto, o Ministro Gustavo Krause não tem competência para
participar como membro de comissão do Senado.
Desculpe-me, mas V. EXª está dando uma "bola
fora" sem tamanho.
Por favor, atenha-se a responder às perguntas.
O SR. JALSEN REINNIER - O Ministro só veio
ao Estado depois que a chuva càlu, Sr. SenadOr.
Enquanto a chuva não caiu, s. EXª não veio. É isso
que quero dizer a V. EXª. As minhas palavras são o
produto das minhas ações. ,Não venho aqui iludire
fazer palanque político; estou simplesmente dizendo
a V. EXª o que está acontecendo, o que aconteceu e
o que ainda vai acontecer.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputa- .
. do Jalsen Reinnier... '
.
O SR. JALSEN REINNIER - V. EXª está chamàndo-me de inexperiente.
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o SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputaemergência é emergência, e é lógico, transparente e
do Jalsen Reinnier, a Comissão do Senado ouvirá
eficaz que foi feito tanto pelo Governo quanto pelas
também o Ministro Gustavo Krause. Não estamos
firmas, porque ó 'Governo' não tem retroescavadeira
aqui defendendo a postura de nenhum Ministro. S.
para càvar poço para todós; tem .que contratar e paEx!! será ouvido.
gar.. '
' ..
O SR. JALSEN REINNIER - Não é o que está
' A SRA. RELATORA, (Marluce Pinto) '- Deputaparecendo.
do 'Jalsen Reinnier, não estou questionando. Nós saO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) ..: Se 8.
bemc;>s -:- já disse aqui várias vezes - que para obras
Ex!! atuou mal, também receberá a reprimenda do
emergenciais não há obrigatoriedade de licitação;
Senado.
' p o r isso elas são mais .fiscalizadas posteriormente.
O Ministro Gustavo Krause esteve aqui, e pare. V. Ex!! já ouviu isso..
.' , .
ce-me - pelo menos, foi o que ouvi pela imprensa - ' 'Meu questionamerit~ n'ão é .sobre se foi feito,
que nem V, Ex!! nem o,Governador do Estado o reou se o Governo não tem máquinas. O que temos
de saber é se 'foram contratados empreiteiros, quanpreenderam na ocasião. Portanto, não fale pelas
tos foram e quanto foi. contratado' por administracostas o que V. Ex!! não falou pela frente.
OSR_ JALSEN REINNIER - Sr. Senador, V.
ção diret~, já' que o Diretor do DER afirmou ter tido
Ex!! sabe que um Ministro vem ao Estado de Roraiconhecimento de 'que parte ·foi feita por administrama somente para analisar e contar ao Presidente os
ção direta -$. Sr' não soube, dizer qual1órgão ~ e
parte por ,empreiteiros. . ..','.
fatos ocorridos, algo que não aconteceu, O Ministro
só veio apagar o fogo, quando não havia
fogo
Então,na qualidade de Vice-Uder, quero saber
para apagar.
se V. f:xl! tomou cónhecimento disso.
O SR- PRESIDENTE (Romero Jucá) :- Com a
O ,SR; .JALSEN, :REINNIER - Muito bem.
palavra, o Deputado Jalsen Reinnier para se ater...
Quanto 'a 'esse eSclarecimento sobre números, V.
O SR. JALSEN REINNIER "':'Então, V.Ex!! tem
Ex!!,por'meio .do Presidente 'desta C()missão, tamque ouvir o Ministro, Gostaria que V. ExI me repore
bém deveiià chamar aqui o ex-Diretor do DER; o Sr.
tasse...
-Rob Rivera, que certame[ite poderia dar maiores esO SR- ROMERO JUCÁ - Se V. Exltem algu~Iarecimentos .. até porque asaÇÕ9s aconteceram duma acusação a fazer ao Ministro, que a faça, porque
. rante a sua gestão: '.
.
a Comissão também investigará. No entanto, oUviQuanto à sua pergunta,gostaria de me retramos ontem o General comandante da operação de
tar, dando conta de que os dados apresentados pelo
"-.combate a incêndio, que demonstrou, por números,
Governador estão justamente: p()sicionados nessas
fatos, e documentos, que atuou em consonância,
gestões. ,Então, não posso chegar para V. Ex!! e diu
atendendo ao pedido do Govemo do Estado. Se V.
um dado técnico por intermédio da palavra, sem ter
Ex" tem alguma queixa do Ministro Gustavo Krause,
, um registro que documente ó fato. Entretanto, gostaria que V. Ê~ 'me desse um prazo, para que, por
por favor, formule-~ à Comissão, que a investigará.,
O SR. JALSEN REINNIER - Certamente.
meio de um pedido de informação 'ao DER, eu desse
O SR. PRESIDENTE (ROMERO JUCÁ).., V.
conhecimento a esta Comissão. Dessa maneira, ,a
Ex!! me concede a palavra?
resposta seria mais técnica e não política.:
O SR. JALSEN REINNIER - Estou aberto às
A SRA.,RELATORA (Marluce Pinto):- V. Ex!!
perguntas, Sr. Presidente.
mencionou que deveríamos éhamar' o ,ex·Diretor, na
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputaqualidade de Deputadoó Tenho certeza 'de que V,
do Jalsen Rainier, gostaria de saber se V.ExI tem
Ex!! sabe que,' quando é substituído o dirigente de
conhecimento - isso foi dito por um dos Secretários
uma secretaria ou de qualquer órgão público, quem
do Diretor do DER - de que parte das obras foi realisaiu não presta maisdecla'raçães.
'
zada por administração direta, e parte por empreiteiO SR.JALSEN REINNIER - Depende da Coros. Na qualidade de Vice-Uder do Governo, gostamissão, Senadora.' : .
ria de saber quantos desses açudes que estão senA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) -' Eiltredo divulgados foram construídos por administração
tanto, quern não' sa~ qu'e existem os arquivos? Se
direta ou por empreiteiros.
não é o ,mesmo diretor, o que o ,sucedeu deveiia ,ter
O SR. JALSEN REINNIER - Senadora, sobre
a pasta. Quanto a isso niÍo'há problémas, porque taação emergencial, V. ExII, por ter urna bagagem muiremos urna sOlicitação pOfescrito ao Govemo do Esto mais profunda do que a minha, deve saber que
tado, pará que nos encaminhe a votação.

o

mais

I
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Volto a dizer o que o Presidente já falou: não
viemos aqui para receber instruções, mas para fazar
perguntas com o grande respeito que estamos dedicando a todos os convidados. Então, espero que V.
EXª...
.
O S~. JALSEN REINNIER - Senadora Marluce Pinto, da mesma forma existe a réciprocidade.
A SRA. MARLUCE PINTO:"" Exatamente ... Até
para sermos mais breves....
,
Vossa Excelência falou que no Paredão há'
mais de 400 poços ... Eu estive por lá no último sábado, naquela vicinal principal, onde estão todas. EstivelT!0s em cada casa e a reclamação era uma só:
não falta mais água, porque choveu ... Assim, não vimos os postos que V.EXª mencionou. Gostaria.de
saber, então, qual a localidade do Paredão em que
foram construídos os poços.
.
O SR. JALSE'N REINNIER - Posso responder?
-,
.
.
..

a'

A SRA. MARLUCE PINTO - Tem palavra,
Deputado Jaussen Ranier. • -.O SR. JALSEN REINNIER ...: Após '~ pergunta,
bem objetiva, .formulada -pela Senadora Marluce Piil~
to, quero dizer que as vicinais '1, 2, 3, 4, 5 e 6,. do
Paredão, todas têm cacimba, tem poço ... Pode anotar! E os demais números eu gostaria de dar por escrito a esta Comissão para que seja feito algo técnico e, não, político. Não tenho. condições humímas ...
É amesmacoisa de eu pêdira V. EXª que memorize
o número de, identidade das pessoas desta platéia.
Assim, terei de dar os números pâ'ra esta Comissão.
Assim, preciso ter um prazo para emitir os números
que foram dados nas vicinais de '1 a 6, apenas no
Paredão, e em outras' localidades de Alto Alegre.
Dessa forma, poderão conferir no, local o que o Govemo.fez. .
'
,
,
O SR. PRESIDENTE\(Romero Jucá) - Nós
aguardaremos a relação.
'.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Jalsen Reinnier, já que V. EXª nos dará tudo por
escrito, nada mais tenho a perguntá-lo, apenas agradeço o convite formulado e a sua presença.
O SR. JALSEN REINNIER - Muito obrigado,
Senadora Marluce Pinto:Agradeço-lhe pelo espaço.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passarei a palavra ao Senador João França, do PPB, qJe
deseja fazer'uso da palavra ..
O SR. JOÃO FRANÇA - Quero deixa:r bem
claro que o objetivo desta Comissão é ouvir todos os
que possuem queixas a fazer. A Senadora falou que
não vimos aqui receber instrução, tudo bem, mas
viemos aqui para receber informações a respeito do .
. ,'-, .
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uso do dinheiro público nesses intermináveis incêndios,que atingem o Estado de Roraima.
O nosso Presidente falou que a Senadora,
como Relatora, tem o direito de perguntar o que quiser. Todavia, não só o Deputado Jalsen Reinnier,
mas todos os depoentes que vierem a esta tribuna
deverão responder o que for perguntado conforme
lhes convier. Portanto, esses direitos são iguais. Não
há diferença: Não viemos. para fazer política, .mas
para averiguar o dinheiro envolvido nessa seca e
nas queimadas no Estado de Rorainla. Se há uns
poucos que foram beneficiados por cacimbões, buracos::mini-açudes ou seja lá o que for que, pelo menos, matou a sede do gado e evitou a morte de seus
rebanhos e, hoje, querem denegrir a imagem do Govérno, acredito que tudo isso é para tirar algum dividendo político. Assim, o direito que tem a Comissão
de perguntar 'qualquer coisa, deverá ser cabível
àquele que responde às perguntas, ou seja, o depoente terá o direito de responder o que lhe convier.
O SR. JALSEN REINNIER - Sr.' Presidente, .
COfT! a sua devida vênia, gostaria de fazer uma colo~
.cação ao que foi dito pelo Senador João França, até
porque S. EXª veio como um homem público ao nosso Estado não para fazer política - e não quero diier
que assim faz esta Comissão -, mas para fazer apemi's o sautrabalho, até pêlo fato de S~ EXª nãos~r' .
.' - .,
'.
candidato a nerihum cargo eletivo. .
.
O'SA: PRÊSIDENTE (Romero Jucá) ~ Quero
. lamentara fato de o Deputado Jalsen Reinnier :ter
cassado o direito de o Senador João França ser candidato. Esperamos que ele seja.
O SR. JALSEN REiNNIER - Isso foi qito por
S. EXª, Senador Romero ~ucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Ouviremos o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Desejo aproveitar a. presença do Deputado Jalsen Reinnier nesta
tribuna. Aliás, antes de ser Senador, ocupei o mandato de Deputado Estadual em meu Estado. Portan- .
to, tenho o maior respeito pela Assembléia Legislati- .
de qualquer Estado e qualquer parlamento, pois
tenho convicções dempcráticas profundas. O espetáculo que hoje vejo me deixa muito contente, pois,
desde ontem, temos a participação maciça do pOvo
de. Boa Vista e do povo de Roraima, o que me faz
lembrar do tempo em que, como Deputado Estadual,
tínhamos os debates polêmicos e profundos em nossa Assembléia, sempre detentores de grande importância para o Estado do Amapá. Saio daqui conven.êido de que o esforço' que foi feito, no sentido de
'permitira
presença desta Comissão, .. será. recompen.'
.

va

",.,
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sado. É certo, e temos de compreender, que os debates estão intensamente politizados, até em função
do momento em que vivemos - e isso é compreenslveI. Porém, não se pode negar, também, que todas
as autoridades e lideranças políticas e expressivas
deste Estado, e até as autoridades do Poder Executivo não investidas de mandato, como o general que
ontem aqui esteve, o coordenador da Funai, estão
tendo a oportunidade de posicionarem-se democraticamente, o que permite ao povo de Roraima fazer
uma avaliação profunda para extrair a sua verdade.
É claro que cada um ainda terá suas próprias convicçóes, pois, dificilmente aquele que veio aqui mudará sua opinião interpretação dos fatos, sobretudo aqueles que já têm algum compromisso eleitoral
em função das eleições que se avizinham. Óbvio
que a presença do general foi importante para esclarecer a esta Comissão quanto à ação do Govemo
Federal, tanto com relação ao começo quanto à intensidade das mesmas. Ontem, levantou-se a hipótese de eu sair constrangido em função dos debates
calorosos e em função dos ânimos, muitas vezes,
exaltados. Saí satisfeito, porque, de fato, podemos
presenciar um momento de muita democracia em
que as pessoas se manifestam livremente. Não vimos qualquer confusão. Espero que até o final dos
trabalhos permaneça este clima.
Quero dizer que' a presença do Deputado Jalsen Reinnier nesta tribuna é exatamente o exemplo
concreto do que falo, pois S. EXª faz, com toda convicção e tenacidade de jovem, a defesa daquilo que
acredita e dos seus ideais, da mesma forma que os
Senadores daqui de Roraima estão tendo oportunidade de esclarecer ao seu povo, de colocarem suas
opiniões com clareza perante a imprensa local e nacional, bem como os Senadores de outros Estados.
Tirarei minhas próprias conclusões para manifestarme, em nível nacional, à imprensa e ao Senado da
República. A população, posteriormente, tirará as
suas conclusões.

e

Deputado Rainier, já fui informado que o Governador virá prestar os seus esclarecimentos. Alguns setores da imprensa manifestam dúvidas sobre
a legitimidade desta Comissão, inclusive questionam
a minha participação. Optei por não me envolver nas
questões político-eleitorais do Estado. Compreendo
muito bem a participação e o debate político; ambos
são necessários, de tal forma que não poderíamos a não ser que fizéssemos uma seção secreta, apenas com os depoentes - impedir que os debates fossem politizados. Assim, acredito que contribuo muito
. mais ao participar apenas dos assuntos que dizem
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respeito mais à questão da ação e dos recursos federais que estiveram disponíveis. A preocupação
que deve nortear nossos trabalhos, de todos os depoentes e da própria Comissão é a de buscarmos,
em conjunto, soluções para os problemas, superando divergências político-partidárias. Aliás, é o que
acredito que haja aqui em nossos trabalhos, pois
creio que todos estão dispostos a contribuir, seja
qual for o lado político.
Conforme disse ontem o representante do Ministério Público, deveremos ter uma seca de grandes proporções. Dessa forma, devemos tomar providências para que não sejamos pegos por esse fenômeno que atingiu o povo de Roraima. Também sou
de um Estado pobre qa Amazônia e concordo plenamente com a posição do Deputado Jalsen Reinniere aqui passo a demonstrar minha isenção com relação e atuação desta Comissão - quanto à ausência
do Ministro do Meio Ambiente neste Estado de Roraima no começo deste evento.
Ontem, respeitando todas as posições, foi
questionado o fato de o Presidente da República e
do Governador do Estado estarem viajando ao ser
decretado o estado de calamidade pública. Interessante que, coincidentemente, o Ministro viajava ao
Estado de Fernando de Noronha quando o fenômeno aqui estava mais rigoroso. Aliás, o Senado e a
imprensa nacional condenaram essa atitude. O fato
de o Ministro ser do PFL, do Senador Romero Jucá
ser do PFL não me impede de dizer o que penso
nesta Comissão. Digo que foi voz comum no Se nado da República e na imprensa nacional, independente de Partido, que o Ministro não agiu com a
responsabilidade que exige o seu cargo e a sua função. S. Exª deveria ter vindo a Roraima imediatamente. E isso, todos sabemos, tem trazido prejuizos
eleitorais ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, não apenas nessa ação contra a seca e o incêndio de Roraima, mas com relação à seca no Nordeste e em outros episódibs ocorridos em todo o País.
Meu objetivo não é politizar a discussão no âmbito federal. Meu Partido é de Oposição - PDT. Aqui
há outra realidade em cujo mérito não vou entrar.
Deputado Rainier, eu gostaria que V. Exª pudesse apenas colaborar com uma outra informação.
Deveria ter feito esta pergunta ao Presidente da Assembléia Legislativa, quando esteve ontém na tribuna. Faço-a, porém, a V. EXª, que ocupa 'uma importante função na Casa como Líder do Governo, que,
no meu entendimento, está tão convicto, defendendo
suas posições, sendo leal ao seus principias e convicções. Eu gostaria de saber a resposta, mais como
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uma informação para o meu conhecimento - nem
sei se será útil no relatório. .
Esclareço que o relatório vai se posicionar basicamente sobre as questões técnicas. O debate político está acontecendo em função do momento em
que estamos, mas à composição, a elaboração do
relatório só vai se prender aos aspectos técnicos do
problema. Todas as informações técnicas apresentadas neste momento ou a posteriori serão incluídas
no relatório. Os debates políticos mais acirrados CElrtamente não farão parte do relatório, porque o"próprio Senado não tem por que apreciar questões de,ssa natureza com relação à política local.
Eu gostaria de entender melhor de que forma, a
Assembléia Legislativa colaborou neste episódio, se
formou algum tipo de comissão ou se há uma comissão de meio ambiente ou com alguma outra especificação que possa ter atuado de forma mais presente
no momento por que passou e neste por que passa
o Estado de Roraima.
Parabenizo V. Ex! pela defesa veemente qlJe
tem feito de acordo com suas idéias, dando oportullidade para que o Governador do Estado tenha direito
à defesa, como está sendo aqui assegurado pelo
Senador Romere Jucá, que, aliás, no meu entendimento, está conduzindo este trabalho também com
muita responsabilidade e respeitabilidade. É claro
que, muitas vezes, aflora a questão política, porque
ele é um homem da região, que já foi Governador,
que já está integrado à região. (Risos) É um homem
de um Estado do Nordeste, também pobre, com 1:0das as dificuldades que temos. Também sou neto de
cearense. Os nordestinos são nossos irmãos. O Senador Romere Jucá certamente, pelas funções que
já ocupou e ocupa neste Estado, já está integrado à
realidade local. Por isso S. Ex! não pode furtar-se a,
em determinados momentos, levantar questionamentos políticos. Está, certamente, direcionando <os
debates de forma a que todos tenham oportunida1je
de se posicionar.
Por isso considero que, embora possa haver,
por parte de uma parcela da população, entendime:nto de que os objetivos desta Comissão são meramente político-eleitorais - mesmo que assim sejsl...
Pode ser que, nos debates, o Governador leve va,ntagem. Não seria, então, prejudicado por essa iniciativa, mesmo que ela fosse política. Pode ser que, Eim
alguns momentos, o Governo leve vantagem nos debales ou até pode ser que a maioria da população,
por meio da imprensa, seja convencida de que o Govemo agiu corretamente. Haveria um massacre do
Governador se os seus líderes, os seus companhei-
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ros de Partido, as pessoas que o defendem politicamente estivessem impedidos de vir aqui, se seletivamente tivessem sido convidados apenas os opositores do Governador. Mas isso não aconteceu. Todos
estão tendo oportunidade de se posicionar, até o
próprio Governador.
Cumprimento o Senador Romero Jucá pela forma como está conduzindo os trabalhos. É de sua
responsabilidade, de sua índole assim agir. Embora
haja conteúdo político neste debate, vai prevalecer
fundamentalmente a questão técnica.
Eu gostaria, se possível, que o Deputado Renier
me fornecesse informações a respeito da atuação da
Assembléia Legislativa em todo este processo.
O SR. JALSEN REINNIER - Senador Sebastião
Rocha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a
forma como V. Ex! se referiu a minha pessoa.
Comunico que, dentro deste Poder, existe uma
Comissão de Agricultura que fiscalizou, acompanhou
. os membros que vieram de Brasília, verificou in
loco, fez visitas, foi aos pontos que estavam sendo
atingidos pelas queimadas. Enfim, cada Deputado
deste Poder fez a sua parte. Os que não fizeram se
olham uns para os outros. (Palmas) Cada Deputado
fez a sua parte, cada Deputado deu a sua parcela
de contribuição.
É óbvio que o Poder Legislativo local não tem
um poder tão grande quanto o do Congresso Nacional, que V. Ex! representa tão bem, com convicção e
com argumentos de muita transparência e clareza.
Tenho consciência de que a Comissão fez a sua
parte e nós fizemos a nossa. A Assembléia Legislativa continuará agindo assim. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu também gostaria de fazer algumas perguntas ao Deputado Jalsen Reinnier.
Em primeiro lugar, pergunto se V. EJr-! sabe,
como Vice-Líder do Governo, se efetivamente foi enviado algum plano de combate à seca, de combate a
incêndio, de atuação social encaminhado pelo Govemo para ser debatido com os Deputados Estaduais desta Casa.
O SR. JALSEN REINNIER - Se a situação era
emergente, o Governador convocou todos os Depulados ligados ao nosso grupo do PPB e a grupos adversários do Governo. Nessa reunião, houve um
grande encontro em que o Governador colocou a
realidade por que passava nosso Estado.
Concluindo o raciocínio e respondendo sua
pergunta, digo que o Governador fez, sim. Convocou
os nobres Pares e disse que iria tomar uma medida
porque o Brasil virava as costas para o Estado. (Pal-
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mas) E aAfgentina, em menos"de 24 horas, mandou
um avião contendo quatro helicópteros. Se não fossem, oxalá, os argentinos, talvez esse incêndio virasse uma catástrofe pior.
Eu gostaria de dizer a V. Ex!! que houve a
preocupação do Governo e houve a participação da
Assembléia Legislativa. O Governador a convocou,
sim. Os Depütados Francisco Flamarion Portela,
Francisca Aurelina de Medeiros Lima, Édio Vieira
Lopes, Deputados que fazem parte do grupo de
apoio ao Govemo, que defel')dem o lógico, o óbvio e
o eficaz estão aqui para confirmar. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Farei a
mesma pergunta aos Deputados de Oposição. O Deputado Iradilson Sampaio de Souza já respondeu
que "não'. Depois os Deputados Elder Teixeira
Grossi, Lúcio Elber Licarião Távora terão oportunidade de responder a pergunta a que V. Ex!! respondeu.
O SR. JALSEN REINNIER - Senador Romero
Jucá, abrirei um leque a V. Ex!!.
Nas idas do Govemador a Venezuela, conversando com o Presidente Rafael Caldera, buscando,
implorando, mendigando (palmas) e, às vezes, até
se arrastando ao Presidente daquele País, por várias vezes, mandou uma mensagem govemamental
para ir até o vizinho país da Venezuela, para poder
trazer a tão sonhada energia elétrica para o nosso
Estado. (Palmas)
O Deputado lradilson Sampaio - perdoe-me,
mas S. Ex!! sabe disso - assim como os Deputados
Elder e Lúcio votaram contra. Votaram contra! Vota- "
ram contra!
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputado Jalsen Reinnier.
O SR. JALSEN REINNIER - Como o Governador vai chamar alguém que está contra o Estado?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputado Jalsen Reinnier.
O SR. JALSEN REINNIER - Como o Governador vai chamar uma pessoa que está contra o povo?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputado Jalsen Reinnier, por favor. Por favor! Silêncio, por
favor! Silêncio, por favor!
Deputado Jalsen Reinnier, primeiro, atenha-se
à resposta. Segundo, respeite o direito da Oposição
de votar a favor ou contra, assim como V. Exª também o tem.
O SR. JALSEN REINNIER - Estou citando um
exemplo.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Terceiro, não precisa o Governador se arrastar nem mendigar nada a Venezuela porque o Presidente Fer-
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nando Henrique, o Governo Federal (palmas) fez os
entendimentos necessários para construir a linha de
Gury. Não precisava disso. Na verdade, o Governador está cometendo um erro de ótica política, o que
é outra questão.
Estou fazendo esta pergunta porque me parece, pelas entrelinhas das palavras de V. Ex!!, que
houve uma conversa com partidários do PPB para
discutir onde as cacimbinhas seriam feitas, que tipo
de comida seria feita ...
O SR. JALSEN REINNIER - Diminua mais,
Senador1
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quem
usou a palavra "cacimbinha" foram os Secretários do
Governador. Não fui eu]
O SR. JALSEN REINNIER - Não fale "cacimbinha", não! Fale "buraquinho", mas que matou a
sede do gado. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu vou
usar a palavra que achar melhor. Estou usando a
definição dada pelos técnicos do Governo que cantrataram e fiscalizaram as obras.
Estou fazendo esta pergunta porque, pelo que
V. Ex!! disse, institucionalmente, esta Casa não foi
comunicada de forma oficial. Ou seja, não foi enviado nenhum documento, plano de emergência, plano
de ação para ser discutido no Plenário desta Casa.
Desculpe-me, mas não houve isto.
O SR. JALSEN REINNIER - Não havia tempo,
Senador.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu também gostaria de saber se V. Exª tem conhecimento
de algum trabalho ~_PI~vençao"âb -Governo Esta~
dual ou do Governo Federal, mesmo dep0i~ do dia -'"
22 de janeiro, quando foi decretada calamidàde pú"
blica por conta da seca. Houve algum trabalho 'para
a contenção ou a prevenção dos incêndios? V. Ex!!
tem conhecimento disto?
O SR. JALSEN REINNIER - Vou responder.
Não há prevenção e não haverá nunca pgrque nós
somos um Estado pobre, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Romero, Jucá) - Não tenho mais perguntas a fazer porque V: Ex!! quer fazer
política, quer fazer campanha. Não é este o nosso
objetivo!
(Pausa.)
Vamos recomeçar os trabalhos desta Comissão.
Mais uma vez, solicito silêncio!
Como Presidente desta Comissão, como Senador de Roraima com questionamentos a fazer, no intuito de que a Comissão seja presidida sem qualquer
tipo de dúvida sobre minhas perguntas, passo a Pre-
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sidência da Comissão ao Vice-Presidente, Senador
Sebastião Rocha, para conduzir esta audiência com
o Governador Neudo Campos.
Antes, agradeço a 'presença do Govemador
Neudo Campos, que é importante a presença de S.
EXª para que tenhamos dados e informações de documentos que possam esclarecer as queimadas e o
incêndio de Roraima e possa ajudar no trabalho desta Comissão.
Passo a palavra, então, ao nobre Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Eminente Governador Neudo Campos, em nome do Senado da
República e desta Comissão, eu agradeço a presença de V. EXª que, certamente, aquí comparece para
colaborar com os trabalhos do Senado e, de fornla
democrática, poder prestar alguns esclarecimentos a
esta Comissão que, certamente, servirão de base
para o Relatório que será apresentado no Senado
da República.
Sr. Governador, eu sou de um Estado bem pequeno, um Estado com dificuldades muito semelhantes às que passam o Estado de Roraima e, antes de
mais nada, eu queria manifestar a minha solidariedade e a do povo do meu Estado, do Amapá, em função das dificuldades que atravessa o Estado de Roraima. E é nossa obrigação, e de todos os homens
pllblicos, juntar esforços no sentido de superar probL:lmas dessa natureza que não estão sob o controle
de nossa vontade, mas são fenômenos da nature:za
que, a qualquer momento, podem atingir tanto a nossa Região, o nosso País, quanto outros países.
Ao público presente eu gostaria de manifestar
a nossa preocupação com o comportamento que
vem sendo apresentado por todos. Este é o ponto
culminante dos trabalhos desta Comissão, quando
teremos a oportunidade de ouvir o Governador do
Estado, e é importante que todos colaborem e tenham paciência, porque os trabalhados a serem desenvolvidos e os encaminhamentos a serem dados
nos debates, tanto pelOS Srs. Senadores aqui pr'esentes quanto pelo Governador, serão de alto nível
em respeito a todos que aqui estão e ao Senado da
República. Então, eu gostaria de contar com a colaboração de todos, no sentido de ouvirem com ate!nção e evitarem manifestações mais calorosas que
possam, em determinado momento, até dificultar o
entendimento das falas e prejudicar o andamento
dos trabalhos.
Assim, eu pergunto a S. Exª, o Govemador do
Estado, o Governador Neudo Campos, se gostaria
de fazer algumas considerações preliminares ou :se
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poderíamos passar a palavra aos Srs. Senadores
para perguntas.
Com a palavra <> Sr. Governador do Estado de
Roraima, Dr. Neudo Campos. (Palmas)
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Muito obrigado.
Sr. Senador Sebastião Rocha, Sr. Senador Romero Jucá, srª Senadora Marluce Pinto, meu amigo
Senador Sr.. João França, Srs. Deputados Estaduais, autoridades aqui presentes, Sr. Presidente da
Assembléia Estadual, Sr. Deputado Almir Sá, amigos, companheiros e companheiras que aqui estão
assistindo a este ato público:
Sr. Senador Sebastião Rocha, eu "·recebi um
convite da Comissão do Senado que está interessada em apurar as questões relativas ao incêndio e,
neste convite, expressa, claramente, que gostaria de
ouvir o meu posicionamento sobre o tema e as providências que nós tomamos.
Eu gostaria de iniciar a leitura das providências, que achamos por bem tomar durante todo o desencadeamento desse desastre ecológico que aconteceu no nosso Estado, desde quando começamos
a sentir as primeiras dificuldades, os primeiros sinais
de que a situação se confirmaria muito séria. Srs.
Senadores, a minha presença, aqui, significa, acima
de tudo, um respeito ao Senado Federal (Palmas);
significa que entendemos que esta Casa Legislativa,
onde todos são iguais, onde há representação dos
Estados, onde o Estado de Roraima tem tantos
membros quanto os têm o Estado de São Paulo ou
do Paraná ou do Rio Grande do Sul. Por isto, fize·
mos questão, embora o fórum nos fosse privilegiado
- poderia ter marcado para recebê-los lá no meu gabinete ou até "lá ria Senado Federal -, mas preferi vir
aqui, porque não tenho nada a esconder, pelo contrário, tenho a mostrar. (Palmas.)
Em dezembro de 1997, nós lançamos no Município do Bonfim, o programa chamado "Mutirão pela
Água" - no dia 7 de dezembro. No dia 6 de janeiro, o
programa "Mutirão pela Água" foi lançado no Municí-!i
pio de Normandia. E tem mais - isto é só o começo II
- tem muito mais. (Palmas) No dia 22 de janeiro, na
verdade, a situação começou - o pessoal irá coope- \
rar e ninguém vai perturbar. É apenas uma manifestação. Eu, no meu ponto de vista pessoal, acho que
ninguém deve ser retirado por mim. Todo mundo po. derá continuar aqui.(Palmas) No dia 22 de janeiro,
em função da estiagem que se mostrava perversa,
da estiagem que se mostraVa muito maior do que se
poderia imaginar, nós decretamos estado de calamidade pública no Estado de Roraima. E no dia 27, fi-
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zemos o lançamento da "Ação Emergencial Contra a
. Seca", no Município de Normandia. No dia 30, nós fizemos um aviso aos Srs. Ministros Gustavo Krause,
'. do Meio Ambiente, Antônio Kandir, do Planejamento
e Arlindo Porto, da Agricultura.
Eu vou ler para os senhores o aviso ao Sr. Mi. 'nistro Gustavo.Krause:
.
·Sr. Ministro, infelizmente em decorrência do
fenômeno EI Nino, Roraima experimenta, atualmen:
te, a pior seca dos últimos 40 anos, comprometendo
as safras futuras, o abastecimento regular de água
potável às residências, escolas e hospitais, trazendo
tanto à população urbana quanto à interiorana sérias
conseqüências na vida cotidiana e na saúde pública.
Conforme poderá ser observado pela documentação anexa, as ações empreendidas pelo Governo do Estado, apesar de abalarem significativamente o exíguo Orçamento do Estado em função da
dimensão com que o problema se apresenta, não
vêm conseguindo mitigar' os efeitos perversos que
se abatem sobre os Municípios do Estado.
Em face do exposto, venho solicitar o imprescindível. apoio de V. EX-, para, em conjunto, empreendermos as ações necessárias para a reversão
desse quadro desolador. A planilha apresentada, em
anexo, demonstra as ações que deverão ser implementadas
e
que
somam
o
valor
de

R$12.876.017,10.
Certo de compreensão, reitero a V. EX- as homenagens da minha admiração e do meu apreço.
Neudo Campos, Govemador de Roraima.·
(Palmas.)
Esses avisos foram vazados nos mesmos termos para os Ministros Gustavo Krause e Antonio
Kandir e para o Ministro da Agricultura, Arlindo Porto.
No dia 3 de fevereiro, fui a Brasília para ter
contato direto com o Ministro Fernando Catão. Eu
havia levado esses projetos a Brasília e conversado
anteriormente com S. EXª. Nós não fomos lá para
perguntar, porque já havíamos mantido entendimento sobre a forma como trabalharíamos - mediante o
esforço conjunto do Govemo Estadual e da Secretaria de Políticas Regionais -, a fim de obtermos uma
boa solução para o Estado, que amenizasse, principalmente, as agruras do povo do interior. Em Brasília, também tivemos um encontro com o Diretor da
Defesa Civil, Pedro Augusto Sanguinetti*. A Defesa
Civil é exatamente a que, nesses casos, procura mobilizar as forças, para fazer frente a essas calamidades. Estive com o Secretário Executivo da Secretaria de Políticas Regionais, Sr. Marcos França. Discu-
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- timos qual seria a melhor forma de operacionalizar
isso.
Está aqui o nosso projeto: Naquele momento,
ele foi dividido em três partes. O açude que abastecia São João da Baliza estava praticamente seco,
assim como o de São Luís; o de Moderna já havia
secado .. Havia problemas também em Rorainópolis,
Nova Colina, Equador, Jundiá, mas o mais sério e
grave em termos de suprimento de água potável era
o de Baliza. Aqui em Roraima, não tínhamos equipamento adequado' para fazer perfuração de rocha.
Todo o equipamento de perfLiràção de poços artesianos ou semi-artesianos era à percussão e não con·
seguia penetrar a rocha, ou seja, não resolvia o problema que tínhamos pela frente em Baliza.
. Então, fomos buscar, no Estado dolAmazonas,
as empresas que tivessem esse equipamento. Vieram duas, que imediatamente começaram a fazer as
perfurações. Lembro que o primeiro poço deu uma
vazão de 12 mil litros por hora, o que amenizou a si·
tuação. Depois, fizemos mais poços, tanto que Bali··
za tem hoje uma água cristalina, potável, de primeira
qualidade, melhor que a anterior. A cidade ficou com
,
um suprimento perfeito.
Depois, o problema complicou-se em São Luís
de Anauá, onde parecia que o açude jamais secaria,
por ser enorme a barragem. Tecnicamente, eu pensava que ele tinha uma capacidade, um volume de
água suficiente para suprir o dobro da população de
São Luís de .Anauá; no entanto, começou a secar
perigosamente. Sr. Senador, a água começou a ficar
tão ruim, que, em seu tratamento, era preciso adicionar 10 vezes a quantidade de cloro que normalmente se adicionava. Isto, evidente'mente, era feito pelos
técnicos da Companhia de Água e Esgotos de Roraima.
A partir disso, vimos que a solução para São
Luís de Anauá também seria a perfuração de poços
e resolvemos adotá-Ia. Tentamos com aempresa locai, mas não atingimos vazão suficiente; colocamos
uma empresa de Manaus, até que se conseguiu vazão para suprir a cidade. Hoje, ela tem água potável
de boa qualidade,': muito melhor do que a anterior.
Todos sabem que a água obtida no fundo do poço já
é filtrada, pura; o que se adiciona de cloro, atualmente, deve-se mais ao contato dela com a tubulação até chegar às casas. A água é muito boa. Isso,
evidentemente, é testado e mensurado pelos bioquímicas da Companhia de Água e Esgotos de Roraima.
Vila Moderna tem um açude que é' conseqüência de um igarapé que passa no pé da serra. Aquela

. i:
,
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ág~aera muitci boa Há toda u~aestrUtura: de cal>tação; aadútoraleva ,a águá,até;a ,Vila; :~, di3 lá, é fl3ita
a distribuição. ,No entantó, aáguaisecoudevidoà
grande estiagem; e ti~emcis que tomar mesma pro"
' ,
vidência.
Rorainópoliserá uma : grande preocupação,
porque é a cidade' do interior que mais, cresce. , É
onde se abrigam os' primeiros migrantes 'que chegam à Roraima; f~a na~R,174. Ten~o aimpresi;ão
de que Rorainópolis,' dentro' de um ou dois anos,
será, populacionaimente, o maior Municípjodo Esta'do de Roraima. Quando' ci crescimento ocorre sem
infra-estrutura, o que fazer para suprir o~ bens ne~essários e primários, como a água? Nós tínhamos
que fazer a perfuração. Só para terem uma idéia, na
perfuração do 'poço em Rorainópolis, 'só foramescavados, numa parteCje argila arenosa, cerca' de três
metros; mais de,70metros foramperturados' em rocha'antes tida'como impenetrável.,.um equipamento
mOderno rotoprieumático, realmente, 'deu Uma nova
condição para Roraima: Por ,qóe não havia isso antes em ,Roraima? Àcuij>à não é de niriguém,absolutàmente. Não pensem qúe vou acusar alguém. Onlvêl do, lençol freático o pe~itia; não havia 'necessi,dade disso. AqUi, em Boa Vista, pór exemplo, não é
preciso esse tipo de equipamento~ Em' BOa Vil;ta,
perfuram-se 40 metrose'se obtêm vazões de até 70
mil litros por hcira; exatamente por esse 'motivo, não
havia esses. equipamentos aqui antes~, Senador.
Tudo aconteceu junto coma estiagem, com a seca;
'tudo ocorreu e mostrou que; do ponto de vista geral,
não Unhamos como enfrentaraqúilo, simplesmente
porque nunca tínhamos vivenciaçJci :essasitual(ão
anteriormente.'
,', ,

' de estiager:nque motivou a declaração de calamidade pública em todo o Estado de Roraima.
Vejam bem: detalhei aqui a nossa açãocom
relação à perfuração de poços. Mas qual era a situação daquele pequeno produtor rural que estava sozinho na área rural, na sua vicinal? O igarapé e o riacho que existiam ali por perto secaram, e ele não tinha como alimentar o seu pequeno rebanho, os
seúscameiros, o seu gado. Não havia água para dar
de beber para eles e até para as galinhas. Dessa
forma,nesse momento, fizemos um projeto ao qual
'chamamos de "Pequenos Açudes". (Palmas)
'Q que são os pequenos açudes? São cacimbas. Essa é uma questão de nomenclatura. Vocês
sabem por que chamei aquele projeto de "Pequenos
Açudes"? Porque, quando eu estava no interior e encontrava com as pessoas nas vicinais. estas me diziam: "Govemador" por favor, faça um açudezinho
aqui para nós". Por isso, eu o chamei de ·Pequeno
Açude". É claro que esse açude não é do tipo do de
Orós·; Será que alguém pode imaginar que estamos
' tentando dizer que fizemos cercá de seis mil açudes
do tamanho do'de Orós? Onde cabe isso? Isso não
é racional. '
. Há ,o nosso regionalismo. O Brasil é um país
muito grande, e há pequenas diferenças de tratamento, de nomenclatura; isso vari~ um pouco. Por
, isso;,falámos "pequenos açudes" ou "cacimbas".
O que importa, fundamentalmente, é que aquilo era apenas um buraco em que se foi buscar água
para salvar o rebanho das pessoas que dele precisavamo Se vamos chamá-lo de, açude, 'de Orós, de
Oceano Atlântico, isso não interessa muito. O que
interessa é o objetiVO.

Precisamos dos~ursos. Solicitamos os R$12
milhões às Secretarias de Políticas Regionais,ao
Ministério do Meio Ambiente, RecursOs' Hfdricos e
Amazônia Legal', lio Ministéno da 'Agricultura e do
Abastecimento· e ao Miriistériodo Planejamento e
Orçamento". As providências que pedimos ao 130vemo Federal demoraram muitci a acontecer. No dia
5 de fevereirci, deiu'm'riovo aviso'àosMinistros Gustavo Krause, Antonio Kandfr e Arlindo Porto. nos seguintes termos:,'"
'
"

Esses pequenos açudes têm oito metros de
comprimento, quatro metros de largura e cerca de
três' metrcis de profundidade. A outra proposta que
apresentamos também era absolutamente importante, porque, enquanto tínhamos que resolver a questão da água nas áreas,urbanas por meio de perfuração de poços, teremos que resolver a questão da
área para o pequeno produtor rural por meio desses
pequenos açudes, dessas cacimbas.
Mas havia um óutro problema que aproveitamos e colocamos no ,nosso projeto e que vejo como
algo que pode contribuir para decisivamente resolver
o problema e evitar que, amanhã, essa história se
repita. Se houver novamente uma nova seca, uma
nova estiagem, apresentaremos uma solução que
reputo ser tecnicamente muito, boa: a, construção de
barragens nos igarapés. No Estado de Roraima, há
, um igarapé a cada 500 metros. Senador, se fizermos

a

, Sr. Ministro, "
Com os meus melhores 'Cumprimentos, ,encaminho a V. Ex!! o Projeto Bàrragem, em corT!plementação à documentação enviada a esse Ministério,
por meio do Aviso n2 003 [aquele que li anteriormente], que faiparte dá ação emergencial deste
Govemo contra as conseqüências dO,longo,período

.

'
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uma ou duas barragens no igarapé, nós o perenizacarta ao, Presidente Fernando Henrique Cardoso.
remos. Nesse caso, se acontecer uma outra estiaCom(fé uma carta pública e como sou escudeiro do
gem, haverá um armazenamento de água fabuloso,
Presidente, estou do lado de Sua Excelência, trabaIhei pela sua eleição e novamente vou pedir votos
que custará muito pouco. Assim, as pequenas barrapara Fernando Henrique Cardoso, lerei ci seu teor.
gens também estavam' contempladas no nosso, pro' N ã o foi uma carta oficial, foi uma carta oficiosa, com
jeto.
O tempo passou, e a situação foi se agravano seguinte texto:
do, até que, no dia 28 de fevereiro, o nosso Corpo
"Meu amigo Presidente,
de Bombeiros foi chamado para ir até Apiaú', onde
Desde janeiro, quando decretEli o estado de cacomeçava a eclodir uma situação que era muito difílamidade pública em Roraima, em conseqüência da
prolongada estiagem, os problemas conseqüentes
cil de ser identificada. Em janeiro, em fevereiro e em
vêm se agravando. A imprensa nacional e internamarço, começam as queimadas aqui em Roraima.
São queimadas naturais, que, com absoluta certeza,
cional diariamente pressionam por notícias como o
andamento do combate ao incêndio, a área afetada
acontecem também no Amapá e em outros Estados
e principalmente o auxílio do Governo Federal.
amazônicos. Mas, no final de fevereiro, o fogo começou a passar daqueles limites, caracterizando não
Presidente, sem falar dos danos à fauna e à
mais a queimada natural e começando a preocupar
flora, a vida de pelo menos 40 mil pessoas foi fortee a se tomar, na verdade, algo mais assustador.
mente afetada por esse fenômeno da natureza e,
Senador Sebastião Rocha, anteriormente,
especialmente~ aqueles que contraíram empréstimos
do FNO especial e Procera que, polr terem suas pas·
quando se queimava, a umidade relativa do ar verificada aqui, no Amapá e na Amazônia era em tomo
tagens queimadas, dificilmente terão condições de
de 70% a 80%. Este é o grande defensor da Amazôsaudar essas dívidas.
nia: a umidade relativa do ar. Mas, Senador, V. EXDessa forma, sugiro a Vossa Excelência que
sabe qual era a umidade relativa do ar em Roraima
aceite o meu convite para visitar Roraima e verificar
in loco a situação dramática dos campos já queimano mês de fevereiro? Era de 34%, que é a umidade
relativa verificada em Brasília. Somente em Brasília,
dos da selva ardendo do ar que rE!cebe tanta furnachega-se a um umidade relativa do ar em torno de
ça que fez com que o número de atendimentos às
12%. Mas, na Amazônia, isso é algo inusitado. Nuncrianças com doenças respiratóriaf; em nossos hos··
ca antes isso havia acontecido. Esse grande protepitais passassem de 80 para mais de 200 diariamentor, que era exatamente a umidade relativa do ar,
te. E, lá, Presidente, Vossa Excelência poderia conausentou-se. E as pessoas quando tocavam fogo
ceder a securitização para os beneficiários do FNO,
querendo queimar. apenas as suas roças, viam, de
a anistia para os do Procera e um empréstimo esperepente, que o fogo escapava ao seu controle. Aí as
ciál via BASA ou Banco do Brasil, para que possibilicoisas começaram 'a se complicar e o nosso Corpo
te a esta gente uma chance de novamente de reede Bombeiro entrou em ação no dia 28 de fevereiro.
quilibrar. Na verdade estamos tratando de valores fiNo dia 4 de março houve, nos Municípios de
nanceiros muito pequenos mas, qu·e no caso, significa o verdadeiro renascimento das dnzas, ou seja, a
Mucajaí e Alto Alegre, a constatação da evolução
desses incêndios. A situação começava,a ficar draoportunidade de caminhar de cabl~ça erguida, sem
mática. No dia 5 de março, estive com o Presidente
ter que evitar as portas dos bancos devido aos fenômenos do EI Nino.
Fernando Henrique Cardoso para tratar desse assunto. Omiti aqui Lima coisa: quando decretei estado
Estou à sua disposição, para juntarmos nossos
de calamidade pública, imediatamente telefonei para
esforços, a fim de não só debelar (J fogo ameaçador
que implanta o desespero por ando passa, mas, soo Presidente da República, com quem falei por três
vezes e o Presidente Femando Henrique mandou
bretudo, comprovar à nossa gente que existem dois
Governos solidários, o estadual e o federal.
que falasse com o Fernando Catão para as providências e o apoio necessários. Foi quando falei com
Do amigo Neudo Campos, Governador." (PalFernando Catão, por telefone, e ai já contei a histómas.)
ria de como elaboramos os projetos e as suas finaliIsso ocorreu em 19 de março. No dia 12 de
dades.
. março, fizemos uma ação 'eme~gencial contra a
seca, lá no Município do Cantá. Dia13 de março,
Pois bem. Volto para Boa Vista. No dia 8 de
março, o incêndio se propaga de uma forma já visipedi uma reunião com, o General Carvalho, o Comandante do 19 BIS:"'Srigada de·
Infantaria de Selvelmente incontrolável. Em 19 de março, fjz uma
/

e
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'va, e Q CQmandante da Base Aérea de Boa Vista, a
Políticas Regionais, Marcos França. Nesse dia veio
fim de solicitar apoio das Forças Armadas para a Iia Roraima uma missão da Secretaria de Políticas
Regionais, juntamente com a Defesa Civil. Vejam.
beração de homens e de helicópteros para combater
e monitorar o fogo. Fizemos um ofício em 14 de marVejam o tempo que decorreu. Embora o Presidente
ço, dirigido ao Dr. Pedro Augusto SanguinettiForreiFernando Henrique Cardoso, desde o começo,
ra, Diretor do Departamento de Defesa Civil, do Miquando decretei estado de calamidade pública, tenistério do Planejamento e Orçamento. Nesse mesnha se dirigido ao Secretário Fernando Catão, pedinmo dia, em Brasília, entregamos ao Ministro Fernan. do-lhe que apoiasse Roraima, somente no dia 14 de
do Catão o Aviso nº 011, com o seguinte teor: "Sr.
março recebemos a visita de Marcos França, que é
o Secretário Executivo da Secretaria de Políticas ReMinistro, dos 15 municípios do Estado de Rorslima,
10 estão seriamente afe~ados pela ação do fogo e
gionais, de Pedro Augusto Sanguinetti, que é o Diretor do Departamento de Defesa Civil, e também do
da seca, em decorrência da forte estiagem que se
verifica, desde setembro de 1997, conforme o Mapa
especialista em combate a incêndios florestais do
Comparativo do Regime Pluviométrico, em anexo.
Ibama, Geovane Co!nachia.
o" caso é ainda mais grave para a população
Pois bem, nessa reunião, esse jovem espeinteriorana, cujas perdas totalizam, até agora, 20 mil
cialista em incêndios florestais disse que o meu
cabeças de gado, 900 mil hectares de pastagens e
esforço de trazer os helicópteros venezuelanos,
para fazer o lançamento de água na Amazônia,
cerca de 2 milhões de hectares dos lavrados do Estado, com tendências a aumentos consideráveis,
de maneira nenhuma iria resolver. Na verdade,
quando a água caísse lá em cima, as próprias cocaso não ocorra uma ação emergencial imediata
pas das árvores iriam impedir que apagasse o
para reverter a situação. Para tanto, já decretei (3stado de calamidade pública no Estado desde 22 de jafogo. Esses valores eram muito altos. A hora voaneiro, como é do seu conhecimento.
da de um helicóptero para lançar cerca de 4.500 IiEstou deslocando recursos orçamentários para
tros custava nada menos de US$3.500, gasto inatender as'açees emergenciais que estão sendo desuportável aos cofres do Estado. Na verdade, já
senvolvidas e, paralelamente, já encaminhei ao:; Miestávamos fazendo um enorme esforço, que depois
os senhores vão constatar, que redundou, nos gasnistérios do Planejamento e Orçamento, à Agric:ultura, Meio Ambiente, bem como à Defesa Civil] em
tos estaduais, em tomo de C$6.200,OOO, que não
eram-previstos, para amenizar os efeitos da estiaBrasília, solicitando apoio financeiro a projetos que
contemplam a construção de poços artesianos, açugem e combater o incêndio.
E, aí, alguém pode indagar: o que isso tem a
des e barragens, totalizando R$12.876.000,OO. Além
ver com incêndio? Para mim, queimadas são consedessas ações, pretendo, ainda, contratar uma empresa venezuelana especializada em controle aéreo
quência da estiagem. E o que o Governo estadual
pediu, para as queimadas? Pediu recursos efetivos
de fogo, que deve trazer uma frota de helicópteros
para apagar focos existentes em lugares de difícil
para as queimadas; pedimos homens equipados e
acesso.
treinados em combates a incêndios florestais e equipamentos adequados para combater esse tipo de inAcontece que, em função da dévastação; a população interiorana afetada pelas queimadas decêndio. Os recursos financeiros para dar seqüência
mandará o auxílio de cestas básicas e recursos fià mitigação dos efeitos da estiagem, até o momento,
nanceiros para reiniciar suas atividades produtivas.
não vieram.
No dia 18de março, visitararn,F;toraima: o MiEssa ação abrangerá cerca de 37.335 pessoas d o .
interior do Estado, das quais 5.840 são indíge!nas,
nistro Fernando Catão, da Secretaria de Polfticas
Regionais, Dr. Pedro Augusto Sanguinetti, Diretor da
totalizando cerca de 9.567 famílias rurais, nO:3 10
municípios mais afetados, conforme indicam os quaDefesa Civil, Antonio Carlos Prado, Diretor do Dedros apresentados em anexo.
senvolvimento Sustentável do Meio Ambiente e dos
Pelo que foi exposto, solicito o empenho ele V.
Recursos Hídricos, Manoel Magalhães, Diretor de
EXª para liberar os recursos necessários que mitiga"Controle e Fiscalização dó Ibama, Valéria Câmara,
rão as conseqüências da ação do fogo nos mUinicí., Assessora da Secretaria Especial.
No dia 19 de março, enviei ao Presidente do
pios indicados."
Vejam, que já estamos no dia 14 de março..
Banco do Brasil, Paulo César Ximenes Alves Ferreira, o Ofício nº 029. Vamos relatar. Na verdade, enNo dia 14 de março, recebemos a visita, aqui,
no Estado, do Secretário Executivo da Secretaria de
quanto estou relatando isso aqui, o tempo está de-
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correndo. Os senhores estão acompanhando e vendo que os recursos financeiros que pedimos para fazer a escavação dos açudes não chegaram, mas
os açudes começaram a ser feitos. (Muito bem!
Palmas) Não ficamos de braços cruzados; nós agimos. Começamos pelo Município do Bonfim. AIguém até poderia dizer: "Olha, o Governador age
de uma forma desigual, trata os municípios de forma desigual: primeiro, ele vai contemplar os municípios onde o Prefeito está do lado dele ... Não podem dizer isso.
Sabem, por onde comecei a escavação dos
pequenos açudes, das cacimbas? Pelo Município de
Bonfim. (Muito bem! Palmas) Então, as ações aconteceram.
Vejam bem a logística disso. Na verdade ...
(Intervenção fora

do microfone. Inaudível.)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Parece
que houve um pequeno incidente ali.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Atenção! Peço
que todos se acalmem, porque senão teremos de
suspender a reunião, ou aié iümar uma atitude que
não gostaríamos de tomar: 'evacuar as galerias.
Pedimos a todos atenção e calma, para que
possamos continuar com os trabalhos, sob pena de
termos de evacuar o recinto. Solicitamos a todos que
se sentem em seus lugares, para que possamos dar
continuidade aos trabalhos.
.
Peço ao Governador que aguarde até que os
ânimos estejam acalmados para retomar sua exposição. (Tumulto)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Atenção: pedimos a colaboração de todos, porque queremos que o povo de Roraima e as pessoas que aqui
estão acompanhem os depoimentos e a parte mais
importante que é exatamente os debates. Se continuarem a acontecer episódios dessas natureza, vamos ter que tomar providências que não gostaríamos de tomar.
Peço que as pessoas evitem se agredir e evitem agredir tanto o Governador quanto os Senadores. Compreendo que é importante a participação
de todos e está sendo dada liberdade para que as
pessoas se manifestem com aplausos. Mas não é
produtivo, não é importante para o Estado de
Roraima nem para o Brasil que haja confusões
dessa natureza. Vamos continuar com a colaboração de todos vocês, aplaudindo quando acharem que devem, mas sem agredir as autoridades
presentes e sem haver agressão entre vocês.
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Concedo a palavra ao Govemador Neudo
Campos.
OSR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS' - No dia
19 de março, fizemos um ofício ao Presidente do
Banco do Brasil:
"Sr. Presidente, o Estado de Roraima está sendo impiedosámente devastado pelas conseqüências
do fenômeno EI Nino, que trouxe para esta região
uma seca jamais vista ao longo dos últimos 50 anos.
E com ela trouxe, também, as queimadas incontroláveis que avançam sobre as propriedades rurais, devorando o trabalho e o sonho de inúmeras famílias
que aqui vieram buscando um futuro melhor.
Desde 22 de janeiro de 1998, o Governo do
Estado decretou estado de calamidade' pública e não
tem medido esforços dentro de suas condições para
ajudar os atingidos, providenciando a construção de
açudes e pequenos reservatórios e água.
A situação atual dos produtores rurais é desalentadora. Suas propriedades, foram estruturadas
com o apoio de alguma entidade financeira, através
de crédito rural, e muitos desses empréstimos deveriam ser ressarcidos no ano de 97, no biênio 97/98.
Todavia, as secas e as queimadas não perrnitiram que as atividades financiadas gerassem renda
suficiente e em tempo para o ressarcimento do cré.'
dito tomado. Nossa preocupação é que ocorra uma
fuga em massa dessa população rural para a periferia da capital, criando um depósito de carentes, tendo em vista a capital já se encontrar já saturada de
mão-de-obra desqualificada e sem mercado de trabalho para encaixar esses deserdados pela seca.
Face a esta situação, solicitamos a V. Sa. as
providências necessárias para viabilizar o seguinte:
12 - renegociação e ou anistia das dfvidas vencidas e que imo....ve~r ilO ano de 98 para todos os
produtores beneficiados'c~m o FNO especial, Procera e Prorural, contratados àtravés do Banco do Bra,
sil, que tiveram suas proPriedades~lmente devasi
tadas, que são em torno de 4.153 operações ve~ci
das em 97 e vincendas em 98 - dados emanexo,.
22 - securitização para os que não forem beneficiados com a anistia da seguinte forma:
a) - prazo de 15 anos para a quitação total da,
dívida;
,
b) - carência de 5 anos;
c) - redução de 50% dos encargos já contabilizados.
32 - abertura de uma linha de crédito especial
em caráter de urgência p~ra todos os atingidos, tendo em vista a proximidade do inverno e a necessidade de construir, o mais rápido posslvel, o que foi
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destruído, inclusive o que foi objeto de financiamento, para que haja possibilidade de geração de renda.
Isso permitirá a capitalização do produtor, dando-lhe
condições de ressarcir a dívida.
Certo de podermos contar com o apoio de V.
Sª, colocamo-nos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários e
reafirmamos nossa pronta e total disponibilidade,
para que, em parceria, possamos solucionar o dura~
mente atingido setor produtivo de nossa região.
Cordialmente, Neudo Campos, Governador.·
Foi também vazado um ofício em termos semelhantes à Drª Flora Valadares, Presidente do
BASA, que me permito deixar de ler.
No dia 20 de março, dirigi um ofício à Secretária Executiva do Conselho do Programa Comunidade Solidária, Anna Maria Peliano, nestes termos:
"Tendo em vista as sérias dificuldades"que vem
enfrentando o Estado de Roraima, consÉÍqüência da
prolongada seca provocada pelo fenômeno EI Nino e
da ação devastadora do fogo que dizimou o que ainda restava nas propriedades rurais está está produzindo um verdadeiro desastre ecológico nos campos
gerais e nas florestas, solicito a V. Ex!. o apoio de
cestas básicas para os produtores rurais que tiveram
toda a sua produção dizimada. "
Por oportuno, informo a V. Ex!. que todos os
Municípios do Estado de Roraima pertencem ao Programa Comunidade Solidária. Em anexo, cópia das
tabelas com quantitativos por Município e cópia do
decreto de calamidade.'
No dia 24 de março, dirigi-me ao Ministro do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, Gustavo Krause, nos seguintes termos:
·Segundo dados fomecidos pelo INPA, 21,8%
da área total do Estado foi atingida pelo fogo qUI! se
espalha por Roraima, dos quais 15% numa áreél de
cerradQ; 0,8% em áreas de lavrado e pastagens e_
cercas e 6% em áreas de floresta.
Os danos ecológicos adquirem uma proporção
jamais verifiCada na Amazônia, e a nossa capacidade de enfrentar o desafio de reparar a degradação
resultante será determinante na afirmação de nossa
soberania.
O zoneamento ecológico-econômico em desenvolvimento no Estado vem contribuindo para o
melhor conhecimento das nossas realidades e o desenvolvimento do programa de gestão ambiental integrada, desenvolvido junto ao PPG-7, ainda emaprovação, permitirão de forma sustentável criar um
novo paradigma ambiental nessa região.
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Entretanto, esses programas apresentarão
seus resultados a médio e longo prazos, e atualmente a devastação que os incêndios vem provocando
demandam ações imediatas que o Estado não tem
condições financeiras de enfrentar.
Face ao exposto, solicito a formação de um
convênio que permita o levantamento da fauna, flora
e recursos hídricos afetados pelos incêndios e as soluções emergenciais demandadas, conforme quadro
estimativo preliminar anexo."
Fizemos também um outro aviso ao Ministro da
Agricultura e Reforma Agrária, Arlindo Porto, solicitando apoio. Relatamos para o Ministério da Agricultura as áreas afetadas: área de arroz, cerca de 6 mil
hectares, de milho, 2 mil hectares, de feijão, 1 mil
hectares, de mandioca, 3 mil hectares; fruticultura, 2
mil hectares, notadamente citros, coco, cupuaçu,
maracujá, pupunha.
Recuperação das pastagens: 6 mil hectares.
Enfim, custo médio e o preço disso.
No dia 24 de março de 98, fiz um aviso ao Ministro Fernando Catão, da Secretaria Especial de
Políticas Regionais, nos seguintes termos:
·Sr. Ministro, face ao já combalido cofre do Governo de Roraima, que há meses vem enfrentando
solitariamente a ação devastadora da prolongada
seca e dos incêndios, solicito a V. Ex! o apoio financeiro necessário para fazer frente às despesas de
combustível na ação emergencial de combate aos
focos de incêndio - 81.840 litros de combustível de
aviação, 45.000 litros de combustível para as viaturas de apoio logfsitico."
Há aqui uma correspondência enviada ao Dr.
Mauro Ricardo Machado Costa, Superintendente da
Suframa, na qual solicitamos também ajuda.
Enfim, buscamos apoio onde era possível buscar. Lutamos e procuramos de todas as formas minimizar essa ação. Mas não aconteceu de ficarmos
sentados, de braços, enquanto pedíamos ajuda ao
Governo Federal, esperando que o EI Nino, a seca e
o incêndio tomassem conta do Estado. Estávamos
fazendo o que erá possível.
No dia 14 de março, quando estavam aqui o
Ministro Femando Catão e o Sanguinettti, recebi um
telefonema do Embaixador do Brasil na Argentina,
Seixas Correa, que colocou que povo argentino queria ajudar o povo de Roraima. Questionei em que poderiam ajudar, que tipo de ajuda nos poderiam conceder. Ele me informou que havia 100 homens especialistas em combate a incêndios florestais e mais
quatro helicópteros equipados com bomb backed,
para fazer lançamento da água na floresta. Isso
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o,<orreu por volta das 17h daquele dia. Respondi que
aceitava a ajUda dos argentinos.
No dia seguinte, por volta das 22h, pousava
em Boa Vista um Boeing 707 carregado de argentinos, cerca de 100, e mais um Hércules C-130 com
quatro helicópteros em seu bojo. Imediatamente começaram a trabalhar. Naquele momento, passamos
a coordenação do combate à estiagem e ao incêndio
para o General Carvalho, Comandante da Brigada
de Infantaria de Selva, pessoa adequada para tal
operação, segundo fui informado em uma conversa
anterior com autoridades militares. Concordei plena--mente com essa indicàção. Devo dizer que o General Carvalho foi de uma dedicação e eficiência irrepreensíveis, como também os homens que trabalharam nesse desafio. (Palmas)
Apresentamos recentemente um projeto maior
e recebemos aqui os técnicos da ONU, oferecemos
nossa estrutura, discutimos projetos e apresentamos
os projetos às autoridades federais. Tais projetos
preconizam a instalação em· Roraima de um serviço
de meteorologia capaz de informar com precisão sobre os fenômenos meteorológicos, para que desastres como aqueles não voltassem a ocorrer. Veja
bem, precisamos de toda uma estrutura forte para
reestruturar a capacidade do homem produtivo.
Esses projetos foram enviados ao Ministério do
Meio Ambiente, Recursos Hídricos e da Amazônia
Legal, ao Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, ao Ministério do Planejamento e Orçamento.
Mantemos contato com esses Ministros para que
nos ajudem a resolver esse problema. Os recursos
pleiteados são da ordem de R$26 milhões e ainda
não nos foram enviados. O Govemo estadual recebeu até hoje do Governo Federal R$1,5 milhão para
o·combate a incêndios e estiagem. É muito pouco.
Devo observar que, de Brasília, não se tira dinheiro mas se arranca. Só há uma maneira de se fazerisso.
Observo agora, Senador Sebastião Rocha, que
o EI Niíio está passando pelo Nordeste, deixando
uma esteira de seca e de problemas sociais terríveis. Os polítiCOS da região se uniram e, pelo que me
consta, conseguiram nada menos do que R$1 bilhão
para o Nordeste. A força política que, nesse momento, é o importante, não houve no caso. Não houve a
somatória, o desprendimento dos políticos de Roraima, independentemente de partido e interesses políticos, de dizer. ·0 nosso problema agora se chama
seca e queimadas. Vamos deixar as diferenças para
trás e ir a Brasília, em conjunto, a fim de buscar recursos e resolver os problemas de Roraima." Isso
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não foi feito em momento nenhum; lutamos solitariamente para resolver os problemas.
Por isso, meus amigos, o Nordeste está à nossa frente, está recebendo recursos; por isso Roraima
até hoje luta e ainda não recebeu. O Govemo do Estado de Roraima recebeu de recursos federais R$1,5
milhão.
Senador Sebastião Rocha, chamo o Amapá Estado que V. EXª representa - de irmão gêmeo de
Roraima, por terem eles nascido como territórios e
se tornado Estados no mesmo dia; por apresentarem características semelhantes, já que estão, em
sua maior parte, contidos no hemisfério norte; por terem ficado, durante todo esse tempo, isolados do
restante do País e lutarem contra -isso-:-Como Roraima, o Amapá, é um E~tado rico, uma província mineral muito rica, que recebeu uma forte imigração do
Nordeste, especialmente do Maranhão. Isso tudo
nos une, e hoje estamos aqui reunidos, nesta comis. são especial que veio apurar as causas do incêndio.
O que me causa preocupação, nobre Senador,
é que as causas do incêndio já passaram; e temos
agora de lutar para trazer os recursos, a fim de resolver os problemas sociais que vivemos. Evidentemente, o fogo apagou, a mídia nacional se foi, assim
como a intemacional, e ficamos aqui com os problemas sociais e a falta de recursos, desunidos, sem
condições de fazer como os nordestinos. Eles se
uniram; todos estão trabalhando a fim de conseguir
os recursos n!lcessários para resolver o problema do
Nordeste. Precisamos aprender com os nordestinos,
n6s, que somos filhos de nordestinos; nós, que estamos tão ligados ao Nordeste - como o Estado do
Amapá - precisamos aprender essa lição. Vamos
aprendê-Ia!
Esse é um estágio que está sendo queimado,
porque Roraima é um Estado muito jovem, que ainda passará por um processo de renovação. Essas
coisas estão sendo vistas e analisadas pelo povo. O
povo está lendo e sentindo.
Por isso, Senador Sebastião Rocha, fiz questão de vir aqui, embora tivesse a alternativa de falar
no gabinete, em palácio, ou em Brasília, onde fosse
melhor, como disse o Senador João França. Vim
aqui, porque não tenho nada a esconder. O que queremos é que esse encontro aconteça, que .esta comissão especial sirva não para fazer daqui um palanque político. Tenho absoluta certeza de que o Senador Sebastião Rocha não veio para cá fazer política para candidato "a", "b" ou ·c", que aqui nesta ,
mesa estão representados, mas veio acreditando
certamente que, a partir dos trabalhos desta Comis-
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são, possamos efetivamente trabalhar, objetivando
conseguir recursos para solucionar o problema. (Palmas)
Se é assim Senador, estamos pensando da
mesma forma. Tenho muito medo, pelo que ouviontem, que as discussões aqui se transformem em'
questões eleitorais. Não é esse o objetivo. Gostaria
que este encontro servisse ao Senador Romero
Jucá e à Senadora Marluce Pinto, para que se juntassem a nós e trabalhassem com o Governo e toda
a bancada para trazer recursos, o que seria a maior
. e a melhor conseqüência. Os vitoriosos não seriam o
Governador, o Senador Romera Jucá ou a Senadlora
Marluce Pinto mas o povo de Roraima. Foi o povo
de Roraima que nos elegeu, dando-nos uma grande
responsabilidade.
Sr. Presidente, Senador Sebastião Rocha, encerro aqui minhas palavras porque às 14 horas tenho um compromisso inadiável:Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) _ Pedi mos, mais uma vez, a colaboração de todos, para
darmos continuidade aos trabalhos.
Agradeço a participação inicial do Governador
Neudo Campos. Já fiz comentários semelhantes
quanto à unidade que deve existir entre os Estados
de Amapá e Roraima, pelas peculiaridades que nos
unem.
Antes de passar a palavra à Senadora Marluce
Pinto, relatora desta Comissão, gostaria de pedir à
platéia que não dialogue com as autoridades da
Mesa, evitando, logicamente, palavras agressivas,
para que os nossos trabalhos possam correr com
. agilidade, em função do compromisso já aqui mencionado pelo Govenador.
O Governador tem a altemativa de responder
apenas às perguntas que dizem respeito ao objHtivo
desta Comissão. Espero de todos que perguntas de
cunho pessoal ou eleitoral sejam evitadas, para não
complicar os nossos trabalhos, e que o Governador,
nas suas respostas, procure evitar afirmações dE) cunho político eleitoral ou pessoal. Assim sendo, teremos garantida a agilidade noS nossos trabalhos: e o
êxito do trabalho desta Comissão.
O Senador Romera Jucá, Presidente titular
desta Comissão, vai fazer uma observação.
O SR. ROMERO JUCÃ - Gostaria de soliGitar,
tanto à Rádio Equatorial quanto à Rádio do Govemo
de Roraima, que continuem a transmitir o debate,
porque se isso não ocorrer vai parecer que as rádios
que apóiam o Governo entraram em cadeia para fazer campanha política, e seremos obrigados a entrar
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com uma ação de abuso dos poderes político e econõmico.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Concedo a palavra à Senadora.Marluce Pinto, Rela~
tora desta Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Presidente em exercício, Senador Sebastião Rocha, Senador Romero .Jucá, Senador João França, Governador do Estado, Sr. Neudo Campos, antes de formular minhas perguntas, como fomos citados como
políticos inábeis, da mesma maneira que o Sr. Govemador do. Estado de Roraima ...
(Tumulto na platéia.)
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) ..,. Eu
gostaria de pedir às pessoas que evitassem manifesta r-se com palavras. Já dissemos que as pessoas
podem se manifestar, como está acontecendo desde
o começo dos trabalhos, com aplausos e até com
apupos. Mas se continuarem as palavras, e o Governador tem um compromisso às 14 horas, teremos
que tomar alguma providência. Vamos ter cautela.
' A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Como o
Governador não respeitou as regras estabelecidas e
nos agrediu, espero que, da mesma maneira que fomos educadamente feridos, ele também nos escute
educadamente.
O Governador disse que só viemos ao palanque pC'f caüsa da campanha política. Mas S. ExII
veio para cá e este evento está sendo divulgado, em
cadeia, pelas rádios. Já nos chegaram informações
sobre o seu depoimento. Portanto, quem quer fazer
p~lítica não somos nós, e sim o Governador.
E tem mais: nunca falei, Sr. Govemador, das
dificuldades que temos tido para a liberação de verbas para o Estado de Roraima. Na Élpot'A em que V.
EXª falou que o nosso Estado estava sendo queimado, 25% dele já havia sido queimado.
A imprensa nacional noticiou, por intermédio do
Estadão, da Folha de S.Paulo e do Jornal do Brasil, que a maior despesa em propaganda, em divulgação, era a do Governo do Estado de Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) .,.. Da
. mesma forma que vocês colaboraram, para ouvir o
Governador, colaborem e ouçam a Senadora.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Governador, V. EXª não sabê di..rialj'}os trabalhos. Fomos eleitos pelo PTS e ai;ompanhamos V. Exª aos
ministérios. V. Ex! sabe muito bem que, antes de
sairmos para qualquer.audiência, eu, na condição de
uma amiga-irmã, explicava a V. EXª o que iríamos
fazer, enquanto V.EXª se sentava na cadeira em
.que me sento como Senadora.
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V. ExB deve lembrar-se que, tão logo assumiu,
em uma de suas idas a Brasília, falei-lhe: ·Sr. Governador, o contrato para asfaltar.a BR-174 está extinto,
porque vigorou apenas na gestão do ex-Governador.
V. Ex!! precisa ir ao Ministério do Exército e ao Ministério dos Transportes.,Já marquei as audiências. Vamos fazer o mesmo que fizemos na época do Otomar." O Ministério dos Transportes e o Ministério do
Exército concordaram em autorizar o prosseguimento da obra. E eu o levei ao Ministério do Exército,
onde o Ministro era o mesmo; e ao dos Transportes.
Tudo fiz pelo Governador do Estado. Mas é difícil quando um Governador não tem o respaldo político da hon'estidade em Brasília ...
(Tumulto na platéia.)
Desculpe-me tratar a maior autoridade do nosso Estado .dessa maneira. Mas V. ExB não teve a
hombridade ... ·
Sei que V. ExB fala nas rádios, na televisão, e
que aquela moção de repúdio contra mim, contra o
Senador, foi elaborada no seu gabinete. Até em respeito ao Senado da República, V. Ex!! não deveria
ter falado o que falou. Quem fala o que quer ouve
também o qúe nao quer!
(Tumulto na platéia.)
Agora quero explicar por que no Nordeste...
. (Tumulto na platéia.)
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha. Faz
soar a campainha.) Vamos ter paciência! Os senhores sabem que o Govemador terá oportunidade de
falar novamente.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quero
explicar a vocês qual é a diferença entre o Nordeste
e o Estado de Roraima. O Estado de Roraima é apenas um Estado. Quando votamos matéria referente
ao Nordeste, votamos também emendas dos Parlamentares de Minas e do Espírito Santo,.a fim de que
recebessem estes dois Estados verba para o combate à seca. A emenda de Minas; da Senadora Júnia Marise, do mesmo partido do Senador, incluiu
toda a região do Vale do Jequitinhonha, que sofria
com a seca.
(Tumulto na platéia.)
O SR_ PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Calma, pessoal! Atenção!
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Para o
Espírito Santo, votamos uma emenda da Deputada
Rita Camata.
Sr. Governador, O senhor deveria ao menos se
controlar. Nós o ouvimos!
São 12 Estados brasileiros que continuam a
sofrer com a seca. Em Roraima, houve a queimada
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e, anteriolTT1ente, a seca. Mas, por obra e graça de
São Pedro, a seca foi saneada com as chuvas, e
hoje já não existe; assim como as queimadas.
Tem mais - é bom que V. ExB preste atenção:
comparar o prestígio e a credibilidade do Governa·
dor do Ceará, Tasso Jereissati, com a do nosso Governador, é o mesmo que comparar. o céu e o inferno. Tasso Jereissati tem prestígio politico no exterior
e não somente no Brasil. O Govemador de Pernambuco, Miguel Arraes, apesar de ser um senhor já ancião, tem prestígio. E assim sucessivamente. Não
fica nas páginas dos jornais. E, minha gente, por
honrar o povo deste Estado não direi mais nada.
Sr. Govemador, V. ExB fez um expediente', no
dia 19 de março, para o Dr. Catão. E lamento que o
Prefeito de Cantá não esteja presente. Sei que há
um outro PrefElito presente - já o vi por aqui -, mas
certamente não confirmará isso, o que até e'ntendo,
porque seus políticos são controlados:
(Tumulto na platéia.)

/

O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Permita-me Sr' Senadora? Peço, por favor, peço silêncio para que possamos ouvir a Senadora Marluce
Pinto. E, neste momento, S. Ex!! está tentándo falar
exatamente sobre o problema que interessa a todos
os senhores: o incêndio. (Palmas)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Antes,
Sr. Governador, gostaria de relembrá~lo - creio que
V. Ex!! esteja sendo acometido.de amnésia precoce, de uma crítica feita à minha pessoa, por intermédio
do seu jornal, dizendo que me encontrava ao lado do
caixão do Deputado Luís Eduardo com o intuito de
me aproveitar da situação. Mas V. ExB se esquece
de quando era um homem comum ...
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Continuo
um homem comUm.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) ,;" V. ExB
se esquece, Governador, quando a sua assessoria
de campanha, apreensiva com o vídeo do Femando
Henrique Cardoso apresentado pelo seu adversário
à época, foi me pedir pelo amor de Deus para eu ir a
Brasília. Eu, que não tenho prestígio algum, saí daqui à noite e, no dia seguinte, trouxe uma fita gravada pelo Senhor Femando Henrique Cardoso dizendo
também que iria ajudar o Neudo Campos. ,
Sr. Governador, um dos motivos que rios levou
a escolhê-lo como candidato foi, em primeiro lugar, a
·honestidade e a lealdade que V. ExB tanto 'pregava.
Mas se pensa que nos atingirá dizendo que nos omitimos nessa questão, está enganado. Creio que isso
não ficará bem para V. Ex!!.

15884 Terça-Feira 17

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Quem não sabe do acontecido naquele nosso
primeiro comício em São Luiz do Anauã? V. Ex!
deve se lembrar. Descemos do avião juntos e a multidão me perguntava quem era o homem. E eu apontava V. EXª, apresentando-o ao povo.
. O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha)Peço a colaboração dos senhores e também da Senadora Marluce Pinto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Aqui, e
o nosso Governador, precisa que se diga.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) _
Queria pedir a colaboração das duas partes para
que a Senadora pudesse ingressar nas perguntas.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vou encerrar. O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Porque o Senador Romero Jucá também ...
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vou encerrar.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) -- O
Senador João França também gostaria de fazer perguntas sobre o objetivo da Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não tenho preocupação pelo que falam, porque se conseguimos para um desconhecido, por que vou ter preocupação? Temos maneiras. Só quero dizer a V. EXª
que os políticOs que V. Exª acha que não trabalham,
pois esses políticos, para a salvação de Roraima,
com honestidade, tudo irão fazer para que V. EXª
não ocupe mais o Governo ...
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Vamos suspender. Está suspensa a reunião por dois
minutos para que os ânimos sejam acalmados. Mais
urna vez faço um apelo às pessoas presentes e à
Senadora Marluce também, para que busque encaminhar suas perguntas ao Governador sobre os; objetivos da Comissão.
(Suspensos os trabalhos)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Isso é
para não haver as perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) .- Só
para acalmar. Vamos sentar, por gentileza, vocês
que estão à minha esquerda e no fundo à direita,
sentem.
Vamos esperar que o Coronel Barruncas conclua, conduza esse assunto.
Gostaríamos de fazer um apelo, para que a
maioria que pensa favoravelmente ao Govemador e
as outras pessoas pudessem passar para esse iado.
A conduta que vamos orientar aos policiais aqui presentes é que as pessoas exaltadas de um lado pas-
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sem para o lado contrário, para que não seja preciso
esvaziar o plenário. Sentem, colaborem.
Passo a palavra à Senadora Marluce Pinto,
para encaminhar suas perguntas ao Governador
Neudo Campos .
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Govemador, quando em viagem ao sul do Estado, com·
vários - deputados estaduais, a vice-presidente da
Câmara e o ex-secretário de agricultura, do dia 2 ao
dia 11 de janeiro, a seca já estava assolando. Fizemos reuniões na vicinal 26, que pega o Município do
Baliza, São Luís e Nova Colinas. Já não suportávamos a/quentura do fogo das queimadas. Quero saber dé V. Exª - J'á que nós parlamentares é que não
trabalhamos - onde V. EXª se encontrava quando
começou a seca.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Atenção, vamos colaborar. Vamos ouvir o Governador, para que todos tenham oportunidade de acompanhar suas· respostas e também as perguntas.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Senadora Marluce, só para esclarecer: em momento nenhum usei a palavra para dizer que os senadores de
Roraima são inábeis. Nunca disse isso.
A SRA. RELATORA (Sebastião Rocha)Quem diz que não trabalha, Governador, não precisa usar adjetivos ...
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Eu recomendei união.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Peço que não haja diálogo durante a fala
O SR. NEUDO RiBEIRO CAMPOS - Eu recomendei união, eu pedi união, é diferente. O que eu
pedi foi união.
. Senadora, V. Exª é reconhecidamente urna senadora hábil. É tão hábil que, em dezembro, a senhora
conseguiu R$800 jUnto à Secretaria de Políticas Regionais para combater as enchentes de Roraima.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Vou lhe
explicar.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Respondendo: eu estava em Roraima.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Governador, não vieram R$800, porque não se tratava
de"Verba carimbada; essa verba foi conseguida via
convênio: Por isso, foram liberados R$400. Mas V.
EXª sabe muito bem que quando chove as ruas ficam alagadas, os bairros ficam cheios de água.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Em dezembro?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não podemos trabalhar na época em que está tudo alaga-
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·do. O que a Prefeitura de Boa Vista apresentou fo-
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O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Seram dois projetos para Cambará e Santa Teresa.
nadoraMarluce Pinto, gostaria que a senhora se
O SR. N,EUDO RIBEIRO CAMPOS - Enchente
restringisse aos assuntos ...
em ,dezembro? Enchente em dezembro?
'A SRA. RELATORA (Márluce Pinto) - SenaA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Godor sebastião, peço-lhe que me dê o mesmo tempo
e a mesma ...
vemador: prevenção. Govemlildor, admira o senhor
achar que tem de ser feito serviço de drenagem
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Vou
quando há enchente. Nesse momento, os recursos
lhe dar o tempo que V. EXª precisar.
, ,
. A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Mas
devem ser outros, Sr. Governador.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Enchente
agora trata-se das queimadas.
em dezembro?
O SR. PRESIDENTE (sé bastião Rocha) - PeA SRA. RELATORA (Marluce Pinto):" Sr. Godiria que V. EXª se restringisse aos objetivos desta
vemador, esses reCursos conseguidos via ,convêComissão.
'.
nios ... Foi apresentado esse plano de trabalho bem
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Goantes, Sr. Govemador. Foi assinado o convênio, e .puvemador, V. EXª falou que os recursos demoraram
blicado no Diário Oficial, como foram arranjados tanmuito a chegar. No dia 13, quando eu e o prefeito _
tão aflito por causa da seca em seu município - pertos convênios pàra o interior e outras localidades.
Aqui todos sabem que temos uma cidade que
guritamosao Dr. Catão se V. EXª já havia entrado
fica alagada, temos valas abertas. Temos de acabar
em contato com ele, ele respondeu que não. Eu discom essas mazelas e V. Ex!! sabe disso.
se ao Dr. Catão que não poderíamos dissociar o
nosso trabalho das ações do' Governo do Estado.
, E tem mais, Sr. Governador: não solicitei s6
isso; ainda estou trabalhando para fazer vir recursos,
Apelamos para que S. Ex!! entrasse em contato com
para mais dois projetos, para ver se acabamos com
V. Ex!! e terminamos a audiência com a promessa do
aquelas grandes valas de Ca~bará e Santa Teresa.
Dr. Catão. No dia 20 retomei e ele me falou que ha(Palmas.)
via telefonado para V. Ex!! e'lhe havia dito que conviSr. Govemador, V. EXª não respondeu a minha
dasse a sua bancada de parlamentares e levasse topergunta.
" d o s os prefeitos a Brasília, para que fosse feita uma
, O SR ..NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Responação conjunta junto aos órgãos com o objetivo de
di: Roraima.
conseguir recursos. Ficamos aguardando. Eu telefoA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não
nava ao Ministro e ele dizia que V. EXª não havia se
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) pronunciadO'.
Respondeu que estava em Roraima.
Em uma segunda audiência, eu e aquele mesA SR~. RELATORA (Marluce Pinto) - Não sei
mo prefeito, sugerimos ao Dr. Catão - naquele moo dia em que ele voltou, mas o que todos sabem é
mento o fogo já estava se alastrando em grandes
que ele, na passagem de ano, estava em Nova lorproporções - que ele liberasse no mínimo R$2 mi,que. E ainda foi no avião do Govemo! Não é preciso
Ihões para enfrentar o fogo. Não pedi s6 para as
dizer mais nada.
'
'
nossas prefeituras não. Foi por isso que catorze preA segunda pergunta, Sr. Govemador. Na tarde
feitos do interior, daqueles municípios mais atingidos
do dia 13 de janeiro, eu; o Deputado Francisco Ro- sete municípios receberam, R$150 mil,' e outros
drigues e o Prefeito do Cantá ~ s6 não estava cosete, R$80 mil - receberam recursos .
. nosco um prefeito de sua ala política, cujo nome, por
V. Ex!! falou que recebeu R$1,5 milhão. O serespeito a ele, não vou citar, porque sei que ele volnhor vá somando: para os cofres do Estado, R$1,5
tou constrangido -, tínhamos audiência marcada com
milhão; R$500 mil para a Defesa Civil; R$1,7 milhão
o Dr. Catão. Na véspera da audiência, o prefeito foi
das prefeituras; mais as cestas básicas, mais alguns
embora, porque V. Ex!! mandou-lhe passagem de ida
recursos que estão sendo alocados .... Sr. Governador, se V. EXª realmente não tinha dinheiro, como
e volta para que ele fosse à Normandia, com o objetivo de, junto com outros prefeitos, fazer o Prefeito
diz, por que não mandou mensagem para cá, realoGuto voltar para o seu Partido. Essa foi a desculpa
cou recursos - foi decretado estado de emergência
que ele deu. Foi a desculpa que deu para não com- para apagar o fogo?
parecer à audiência. Quero dizer, Sr. Govemador,
Sr. Govemador, esse primeiro encontro com o
que quando encontramos o Dr. Catão... O senhor
Ministro Catão foi no dia 13 de janeiro; ontem recesabe que é, o senhor sabe que é ...
bemos o General, que ~ez uma exposição belíssima
.\
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--' podemos dizer que o Exército Brasileiro foi o sal"
Presidente, primeiramente Sua Excelência telefonou
vador do Estado de Roraima, após São Pedro. O
para o General, que era o coordenador da campaExército só foi acionado no dia 14 de março. F'or
nha, para saber da necessidade. Depois de constaque, mesmo com aquela seca, e o Ministro tendo flOtada a necessidade, retomou-se o comunicado à
licitado a reunião da bancada, V. Exlnunca a!~iu
Presidência da República e, através do Ministério
nesse sentido? Ninguém de sua assessoria me te'ledas Relações Exteriores, manteve-se contato como
fonou. E eu ficava ... Tanto precisa, que não vei() o
país vizinho. Mesmo quando um Estado não é deve-,
dinheiro.
.
,dor e quer fazer um',empréstimo no exterior ele precisa do aval do Ministério das Minas e Energia e do
Agora, Sr. Governador, é muito fácil...
V. EXª falou que, após solicitação sua, da ArPresidente da República, porque um Governo de Esgentina lhe telefonaram para dar apoio e que os artado não pode sair daqui e ir para qualquer país e
gentinos'aqui chegaram. V. EXª.confinna, novam!:!nconseguir o que quer que seja. O caso é que V. Ex"
te, essa atitude de que foi o Govemador do EStSldo
acostumou-se s6 a usar a primeira pessoa, sempre
quem manteve contato com outro país? Eles de lá
eu e nunca nós.
falaram? V. EXª confirma?
Sr. Presidente,.gostaria de ter a sua anuência
O SR- NEUDO RIBEIRO ,CAMPOS ,~Confirrno.
- issoé de praxe nas nossas comissões~, para pas~
Recebi um telefoneméi dó Sr. Seixas Corrêa, Embaisaraqui um tape qüe está sendo rodado natelevixádor,do Brasil na Argentina,
Embaixadorlig'ou- ,são.Témos aqui O registrode5.7S3àçUc:!es, mas
me perguntàriçjo-mese gostâria decori~rcoma EljU-'
queríàrnoss8ber' aslocalidades.dosmesmos, pórc
, da do povo argentino. "
. .
'.
que vamos mer as nossas diligências. 'Se V.. Ex"
A SRA. RELATORA" (Marluce Pinto) -O pródisser que não há necessidade do tape, então noS
prio Embaixador?
informe onde estão localizados os açudes para os viO SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Sim, o
sitannos. (Palmas)
,
próprio Embaixador Seixas Corrêa,
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - SenadoA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. <:iora, faço qúestão absoluta de que a Comissão Espevemador, ouvimos ontem aqui do General e sabecialdo ,Senado indique membros para, juntamente
mos, não precisa nem ser parlamentar, que "ão',
com técnicos nossos da SeCretaria de Agricultura e
pode haver decisão política de um país para o outro
do Departamento de Estradas de Rodagem percorc
que não seja com determinação direta do Presidente
ram as cacimbas, os pequenos açudes que escav8c
do país com o outro.
mos. Estamos à inteira dispOSição da Comissão.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Sena,doQueremos fazer isso.
ra, só para esclarecer, porque V. ExI está inte'l~reSei, Senadora, que esse número parece grantando errado. Na verdade, Senadora, Embaixador
de, e é grande mesmo, porque nunca ninguém fez
do Brasil na Argentina é um brasileiro chamado Seitanto numa época de estiagem. É isso que tem assustado. (~almás). '.
,E
xas Corrêa, que representa naquele país os interesses do Brasil. Foi com ele que eu féilei.
','
Sel;ladora, V"EXª'está falando eeuestou
, A SRA. RELATORA (Marluce Pinto):" Sr.l~oolhando. Não tenhó ~iva de V. ExI:Eu votei êm V.
vemador, agora V. EXª deucme dicas. Desde aépoExI.
ca em que era Deputada e nos meus quase oito
" , A SRA. RELA10RA (Marluce Pint~) - E nem
pode ter, Sr, Govemádor. ,
,
anos de Senado, sempre fiz parte da Comissão, de
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - CaIRelações Exteriores, portanto, posso lhe afirmar 'que
nenhum embaixador resolve qualquer ação, por
ma, vamos escutar ambos, que é melhor para todoS
mais simples que seja, sem comunicar-se não falo
,n6s.
nem com o Presidente da República, porque existe a
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto)·- Realhierarquia e o Itamaraty a obedece, mas com o Ministério das Relações Exteriores. Eu até acredito que
mente, Sr. Governador, embora n6s temos dito que
os argentinos o tivessem procurado, mas ele teria
o senhor falou da platéia ...
que ter comunicado as autoridades competentes.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Nós tive"
Ontem, o General afinnou ter recebido do Ministério
,mos divergências, mas não' tenho nada no meu coração contra V. ExI,' Senadora. (Palmas)
do Exército, mediante a Presidência da República,
um oferecimento dos venezuelanos ao Brasil. 'lual
Há apenas uma divergência política. Senadora,
foi a atitude do Governo brasileiro? Mesmo. sendo o
não me trate como um inimigo, porque não sou.

°
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,A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) -Sr. Gomar apoiaram-me, é porque viram em mim alguma
competência e virtude. Não seria qualquer um o gavemador,'eu nunca lhe tratei como inimigo, e V. Exª
realmente não tem razão nenhuma para dizer que
nhador daquelas eleições. Por isso.fui escolhido. Fui
tem raiva de mim; muito pelo contrário, quem receleal, lutei para eleger seus Senadores no interior, o
beu o que o senhor recebeu não pode ter raiva de
Prefeito aqui em Boa Vista. O que querem mais?
quem doou. (Palmas)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. PreO SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Va-sidente da Comissão do Senado, V. Exª tem solicitamos retomar o debate com relação ao assunto predo constantemente para que me atenha às pergun. dominante. Gostaria que a Senadora Marluce Pinto
tas. Entretanto, .como muitas coisas são ditas aqui
continuasse fazendo as suas perguntas relacionadas
fora do assunto, quero ter o mesmo espaço.
aos objetivos desta Comissão.
O SR. - PRESIDENTE (Sebastião Rocha) A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. GoTambém fiz o apelo ao Govemador para que evite
também comentários com relação a questões polítivemador, quando solicitei de V. EXª que mostrasse o
co-eleitorais. Vamos evitá-Ias para que' o debate
filme ou desse a indicação é porquê, ontem, ouvimos com todo respeito e fizemos perguntas ao atual
possa avançar.
Secretário de Agricultura, que falou que, mesmo na
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Preépoca não sendo Secretário, era técnico, mas não
sidente, essa tenho que responder.
soube nos informar - só queremos a informação, até
Sr- Govemador, por delicadeza, naquela épopara tirar fama de que aqui se gasta mais em publicica, nunca lhe falamos, mas os dois estão vivos. Torquato e Santoro falaram para o Otomar e para mim
dade do que na ação social. Ele disse que não sabia
e mesmo como técnico não tinha conhecimento e,
que quando fôssemos fazer com a Cilene e o Govercomo assessor da secretária, informou que pela Senador o calendário das viagens, que colocássemos
cretaria da,Agricultura não tinha passado nada com
sempre em finais de semana, porque é no sábado
que acontecem os comícios grandes. Se o Govemarelação às obras. As mesmas perguntas nós elaboramos e tivemos as mesmas respostas. Secretário
dor subir no palanque, o Prefeito perde as eleições.
de obras, que é um técnico tão competente, também
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) . não era do seu conhecimento, porque chegou deCom a resposta dada pela Senadora, vamos contipois_ O técnico do DER ainda foi pior, porque nos fanuar o debate com relação ao tema central desta
laram que era daquele órgão e ele também não souComissão.
be informar.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sei que
Alguém tem que nos falar neste Estado, porele. não vai. poder dizer nada. S_ EXª disse que eleque não é possível. V. Exª falou que são duas emgeu os nossos prefeitos. O Guti, em Normandia, até
. presas. Então, qual foi o órgão que ficou à frente,
me pedia para falar por último nos comícios, porque
que contratou, recebeu as obras como concluídas e
quando eu falava em penúltimo lugar o povo ia emautorizou que a sua Secretaria de Finanças efetuasbora_ Por isso, eu .falava por último para. segurar o
se o pagamento. Qual foi o órgão estadual, então?
povo.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Os órgãO SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) os que cuidaram das escavações, pagamento e
Peço a colaboração da Senadora,' para que possamos retomar o tema central da Comissão. ,
acompanhamento foram.a SEl«<retaria de Agricultura
e Departamento de Estradas de Rodagem do GoverA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Agora já
no doEstado.
estou satisfeita. Se o Sr. Govemador, com todo resSenadora, acho tão irrelevante isso, porque espeito que esta Comissão o recebeu, doravante S.
ses documentos serão passados para a Comissão.
EXª não sair dos termos, vamos ...
A Comissão vai receber todos os documentos. Por
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) que vamos ficar dizendo que. um certo dia passei
Quero esclarecer ao Prefeito que há vários prefeitos
'com o Chico Rodrigues, estavà o Paulo Peixoto jun, inscritos para falar mais tarde.
to, etc, o que é isso? Vamos ser objetivo's.
Não sei se o nome de V. EXª consta da relação
V. EXª dizer quem 'eravocê',- 'um total descode inscritos. Consta sim. Por gentileza, Vicente Adolfo Brasil, Prefeito de Normandia, V. EXª será convinhecido. Ninguém é descon~~ido na sua terra. Eu
dado a participar do debate num outro momento,
nasci aqui. Muitas pessoas 5"e conheciam. Não cheguei aqui com o govemo na mão. E digo mais, Se naporque agora quem está com a palavra é o Governadora, se hoje estou no géÍvemo, se V. EXª e o Ottodor Neudo Campos.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Govemador, vamos para as perguntas e as respostslS.
Desejo que as respostas sejam dadas de acordo
.
com as perguntas.
Muito embora V. EXª tenha dado várias denominações, tecnicamente falando, sabemos que cacimba é uma obra, açude é outra e barragem outlra.
Já ericamirlhamos um documento, hoje, porque não
tínhamos resposta, solicitando a relação das obras,
os valores pagos e as localidades onde foram realizadas. Gostaria que V. Ex!! dissesse - há um técnico
do Senado gravando fitas - se se compromete Elnviar essa documentação para esta Comissão, porque foi para isso que essa Comissão veio até este
Estado. A documentação, a relação dos poços, a dimensão, as Iocalidades;--os, valores, enfim todas as
~
especificações.
O SR. NEUDO RIBEIRO CÀM~OS - Senadora, recebi uma correspondência assinâtta,por todos
os Senadores componentes da Comissão, solicitando a relação das propriedades rurais atendidas com
açudes, poços, barragens, ou outras obras de combate à seca e ao incêndio, relação das firmas executoras dos -5erviços com os respectivos valores c()ntratados. Tudo isso vamos entregar à Comissão o
mais rápido possível.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) _ Sr. Govemador, numa rodada de conversação entre alguns
prefeitos do seu grupo e alguns do nosso grupo, V.
ExB solicitou que, quando da liberação dos R$150
mil para as prefeituras, os R$150 mil ou R$80 mil
fossem destinados ao pagamento da perfura~:ão
desses poços.
V. ExB confirma? Porque essa notícia chegou à
Comissão, Sr. Governador, antes de chegarmos
aqui.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - O Governo do Estado gastou, para amenizar os efeitos da
estiagem e combater as queimadas, 6 milhões e
196 mil. Esse gasto, Senadora, não estava pre\lis.to. Então, houve um remanejamento. Evidentemente, nesse caso, só existe um jeito: remanejar.
Gastamos o dinheiro. Fizemos a licitação, e as
empresas t9fn.icamente capacitadas foram escolhidas para ~,alizar essa obra. Usamos todas as retroescavadeiras existentes no Estado para, no menor tempo possível, encontrar água naquele momento dramático de estiagem. A água foi encontrada. A
despesa foi maior. O Governo Federal mandou
R$1,5 milhão. Os prefeitos receberam uma pélrte
desse dinheiro. Foi repartido.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Um miIhão e meio?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Não.
Eram R$2 milhões. Houve uma ingerência, uma solicitação de V. EXª perante o Ministro, para que não
mandasse isso para o Governo do Estado. Tinha de
passar...
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Espera
lá, Sr. Governador...
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Então alguns prefeitos' disseram que não tinham condições
de pagar tudo. Com o dinheiro federal que recebeu o
Estado fez muito mais açudes, mas alguns prefeitos
se dispuseram a pagar parte com os recursos federais que receberam. Pagar parte e não tudo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Govemador, nunca disse ao Ministro para não mandar
para V. Exª. Como V. Exª estava demorando cheg8r
'a Brasília e as prefeituras estavam numa situação
caótica, solicitamos ao Ministro, na presença de um
dos prefeitos, que liberasse pelo menos R$2 milhões, para ir dando solução a alguns problemas.
Sr. Governador, se eu não quisesse que viesse
dinheiro para cá ... Ainda na quarta-feira, o Líder do
. meu Partido, Senador Jader Barbalho, que V. EXª
conhece, telefonou-me e disse-me que tinha feito o
que eu havia pedido. Disse-me o Líder que duas me-.
didas provisórias haviam sido encaminhadas pelo
Executivo. Uma, para liberar R$2,5 milhões, e a outra, para liberar de R$4,4. Para que houvesse acordo de liderança, conseguiu que R$2 milhões viessem para cá. Mas disse-me que ficasse atenta porque a reunião do Congresso havia sido marcada
para quinta pela manhã. Só que nós não sabíamos
que quinta-feira pela manhã seria a missa de 30 dias
do Deputado Luís Eduardo. A missa estava marcada
para 10h30min e começou às 11 h.
Sr. Govemador, eu poderia ter retardado porque o tempo iria passando, e o dinheiro não seria liberado, mas após a missa, qUEll'ldo cumprimentei o
Senador Antonio Carfos Magalhães, perguntei a S.
EXª se iria fazer a reunião do Congresso, e S. ExB
respondeu-me que teria de atender algumas autoridades e poderia até deixar a reunião para terça-feira. Falei-lhe sobre o nosso problema, que precisava
ser resolvido com urgência. b Senador Antonio Carlos Magalhães chamou o Deputado Heráclito Fortes
- duem quiser saber é só verificar: quem presidiu a
se~são do Congresso Nacional, na quinta-feira, foi o
Deputado Heráclito Fortes - e disse-Ihe que abrisse
a sessão, porque eu tinha interesse nessa matéria.
Eu conversei com a Senadora Benedita da Silva e
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outros, porque muitas vezes a esquerda pede 'verificação de quorum, não é isso, Senador Sebastião
Rocha? A Senadora Benedita da SilVa,~nversou
com os Líderes da Oposição,
e o Congresso,Nacio.
nal aprovou as duas medidas.
Então como é que eu não queria que viesse
dinheiro para o Estado, Sr. Governador? Foram
vários prefeitos para lá, e nós os acompanhamos.
Algumas prefeituras não estavam relacionadas.
Estava presente também o prefeito de Roranópolis. Ficaram as duas prefeituras - Cantá e Bonfim
- sem constar da relação que foi daqui, e mais
Normandia e Uiramutã. Naquela hora nós pedimos
mais cestas, e a Ana disse que iria demorar. Então, foi feito o rateio dos R$8.470 para que todas
as prefeituras do interior recebessem as cestas.
Então, Sr. Governador, se eu fizesse isso... No Orçamento do ano de 1996, as suas prefeituras ficaram zeradas. O prefeito Joaquim Ruiz sabe disso.
A única emenda que o prefeito da capital tinha, eu
distribuí uma parte com todas as prefeituras do
PPB. Conversei com o Relator Carlos Bezerra.
Consegui R$5,5 milhões e dividi com todas as prefeituras do PPB. Se eu não quisesse ajudar o Estado, Sr. Governador, até em represália pelo ato
havido, eu não teria feito isso.
''-,

o SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Pergunto à Senadora Marluce Pinto se ainda tem alguma pergunta a fazer ao Govemador.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Tenho.
Sr. Govemador, queria saber se V. EXª confirma que eu - o meu colega falará depois - atrapalhei
a vinda de dinheiro para combater a seca no Estado.
V. EXª confirma no miCrofone?

o SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Senadora, tenho sentido o efeito da atuação de V. Exª e do
Senador Romero Jucá. Tenho passado, 'por exemplo, em vários Ministérios ... Essa questão específica da Secretaria de Políticas Regionais, então foi
feito um trabalho. O pobre do Fernando Catão, o
Secretário, ficava sempre preocupado e dizia:
'Tem essa questão política, tem a Senadora, tem
o Senador, como vamos fazer isso?' A senhora
mesmo disse: 'Vamos reunir os prefeitos, vamos
reunir todo mundo", quer dizer, havia muito preocupação com a questão política. Veja bem, enquanto isso, o fogo estava queimando aqui. Então
eu digo que isso atrapalhou sim, porque ficou essa
questão de não poder ir para aquele município porque apóia o Govemador, aquele outro é nosse. Essas coisas atrapalharam e atrapalharam muito.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - O que é
isso?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - AtrapaIharam sim, Senadora.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto)- Sr. Govemador, nós pedimos para os 14 Municípios e, no
ato de emergência, um pequeno valor. Penso que V. EXª não entendeu a preocupação do Dr. Catão, porque quando ele me disse que havia falado com V.
EXª, já disse no início, que reunisse a Bancada e
fosse com todos os Prefeitos a Brasília, porque na
Secretaria dele não havia recursos. Se viessem para
Brasília os onze Parlamentares e todos os Prefeitos
e pedissem audiência ao Govemado(. a quantia seria retirada da verba de contingência. Então, V. EXª
não entendeu. Quem não sabe do efeito de uma
ação conjunta? V. EXª mesmo falou que a Bancada
do Nordeste se reúne e vai pedir recursos para o
Nordeste.
Foi isso, pois, que S. EX" falou: Sr. Governador, reúna a Bancada de Roraima e venha com todos os Prefeitos para Brasília. V. EXª sabe muito
bem quantas vezes nós o acompanhamos aos Ministérios em Brasília. A primeira coisa que dizia ao
Presidente ou aos Ministros era: Presidente Fernando Henrique Cardoso, esta é a Bancada que me dá
sustentação e apóia Vossa Excelência. Essa eram
as primeiras palavras que Sua Excelência ouvia. O
Presidente Femando Henrique Cardoso já me falou
várias vezes que a Bancada de Roraima não dá trabalho. E ficamos lá, na medida do possível, para não
atrapalhar Roraima, V. EXª sabe disso. Quantas vezes fomos ao Ministério das Minas e Energia para
saber, se as coisas estavam sendo resolvidas no
Brasil e Venezuela.
É importante a Bancada. Os Ministros dizem
mesmo que Govemadores e Prefeitos vão à Brasília
para pedir, e os Parlamentares ficam na Capital para
dar sustentação ao Governo Federal. Então, é ques~
tão de trabalho conjunto, de força política, a mesma
de que V. EXª falou.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Senadora, um minuto, por favor. Precisamos trocar a
fita.
(Tumulto no recinto.)

A Senadora Marluce Pinto continuará falando.
Gostaria que V. ExB fosse bem objetiva nas
perguntas finais, em função do tempo reduzido que
tem o Governador junto à Comissão.
A. SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. Governador, V. ExII !alou que o Ministro Catão havia
demonstrado esset preocupação conosco. Quando o
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Ministro aqui esteve - isso ocorreu 'no mesmo dia
em que votaram a moção contra os dois Senadores'
-, S. Ex!! nem tinha tomado conhecimento. Na colElti;
va, no gabinete de V. Exª, os repórteres pergunitaram, e o Ministro falou que, pelo contrário, toda a
Bancada de Roraima b havia procurado, principalmente os Senadores. Isso eu li nos jornais. V. EKª,
por acaso, não ouviu quando S. Ex!! falou?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Não.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não leu
os jomais?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Não.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não tomou conhecimento?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Não.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto)- Governador, a sua Assessoria de Imprensa não o informou?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Disso,
não.
A SRA. RELATORA (Marluée Pinto) -Então,
Sr. Govemador, V. Ex!! mudou muito. V. Ex!! sempre
teve bastante preocupação com o que a imprensa
divulgava, mas vem um Ministro a seu Estado, e V.
Ex!! não procura saber o que S. Ex! falou?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Senadora, permita-me sugerir. Vamos tratar de assuntos relevantes ao tema. Essas derivações não levam a
nada e são cansativas.
A SRA, RELATORA (Marluce Pinto) - Sr. <30vemador, V. Ex!! falou mais de uma hora para a rádio Equatorial e para a rádio Roraima, pensando que
isso satisfaria. Quero dizer a V. Ex!! que eu, Senadora da República, não me interesso mais em fazer nenhuma pergunta, porque, realmente, a sua explanação não nos explicou nada. V. Ex! passou todos os
seus minutos, lendo cartas; não explicou o porquê
de não ter ido a Brasília, logo que iniciou a se,ca,
para tratar do assunto.
Portanto, não tenho mais pergunta a fazer, até
porque o que já ouvimos aqui é o bastante. Sr. Govemador, eu disse ontem e vou voltar a dizer em
atenção aos prefeitos e ao povo que se encontram
no recinto, que não viemos aqui atrás de caça às
bruxas. Não disse antes porque não queria agravar
V. Ex!!. Mas viemos aqui exatamente para ver SI! tiramos a imagem que existe em Brasília, dentro dos
ministérios, da má administração do - Estado. Não
quis falar.
Sr. Govemador,chegamos ontem aqui com o
maior respeito. Nós, os senadore e os três assessores que nos acompanham, ape' as nós, entramos
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aqui. Não, trouxemos ninguém para ficar dando gritos, Sr. Govemador. Deixamos muito à vontade e
tratamos com muito respeito todos os seus secretários. Até quando eles diziam que não estavam a par
do assunto porque tinham assumido, eu respondia
que estava tudo bem e que podiam informar depois.
Então, houve cordialidade.
Não é a primeira vez que saímos em diligência.
Já saímos por este Brasil afora e sempre fomos muito bem recebidos pelas autoridades, sejam do partido da situação, sejam do partido da oposição. Ontem até relatei que fomos para Pemambuco, na região da Mata, acompanhados pela Secretária Nacional de Assistência Social, e o Govemador da Oposição, Miguel Arraes, tanto a Lúcia Vânia, que é do
primeiro escalão da Presidência da República, como
os senadores, foram muito recebidos.
Mas estou satisfeita, não com as respostas.
Vamos fazer as diligências, fotografar as obras, fazer o mesmo questionamento junto aos produtores
rurais e V. Ex!! tenha certeza, como falou o Senador
Sebastião Rocha, os dados técnicos serão colocados em nosso relatório.
Muito obrigado.
(Tumulto no recinto.)
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Agradeço a colaboração da Senadora Marluce Pinto,
bem como as respostas objetivas do Governador.
Antes de passar a palavra aos demais Senadores, permito-a ao uso do Govemador para uma observação.'
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Gostaria
só de registrar a morte do nosso amigo Setembrinó,
funcionário da Cetrabs. É com pesar que o faço.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Em
nome e em respeito à memória do falecido, solicito
um minuto de silêncio no ambiente, e peço também
que os ânimos possam se acalmar um pouco mais.
Voltando aos nossos trabalhos, consulto ao
Senador João FranÇa se deseja fazer uso da palavra.
Concedo a palavra ao eminente Senador Romero Jucá para as perguntas que desejar fazer a S.
Ex!!, o Govemador do Estado, Sr. Neudo Carnpos.
O SR. ROMERO JUcÁ - Quero agradecera
presença do Govemador Neudo Campos. Acredito
que será importante questionarmos alguns pontos
que não são muito claros na atuação do govemo
nessa catástrofe que ocorreu em Roraima.
Mas, antes de fazer- as perguntas, gostaria de
fazer duas colocações; que penso que são importantes serem feitas. A primeira delas: qual é o objetivo
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desta Comissão? Porque parece, pelo menos pela
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Imprensa, que esse objetivo foi mal entendido. Como
Peço ao Senador Romero Jucá e ao Governador
que mantenhamos a calma. Está com a palavra o
Presidente da Comissão do Senado, esclareço que
Governador, depois a palavra retoma ao Senador
o objetivo desse trabalho nosso é não só levantar as
causas, os procedimentos e os desdobramentos da .
Romero Jucá. Vamos ter aqui, pelo visto, um debate
belíssimo, de alto nível, entre essas duas pessoas,
questão do incêndio em Roraima, mas também junfiguras ilustres, duas autoridades do Estado de Rotar subsídios para discutir um programa de recuperação para o Estado que, inclusive, será levado a cabo
raima.
pelo Govemo Federal, conjuntamente com recursos
O SR_ NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Com relaintemacionaisdo Banco Mundial; e ainda para reunir
ção a BR- 174, o Senador Romero Jucá tem movido
ensinamentos de acertos e erros para que possaum verdadeira perseguição contra essa rodovia. O
mos ter uma política de combate a incêndios no País
Senador fez pronunciamentos no Senado pedindo
. . para que fossem suspensas as verbas que foram
- até então não existia isso.
O incêndio de Roraima demonstrou que o Bra. mandadas para cá.····
sil n?oestava preparadoparacoinbater um incêndio.
OSR.ROMERO JUCÁ- Não é verdade..
florestal de grandesproParções. É importante dizer
O SR. NEUDORIBEIROcAMPOS - Pediu
que a Argentina só consegUiu mandar para cá bomque fossem susper:isas. O Senador Romero Jucá foi .
beiros experientes em combate a incêndio florestal
ao DNER buscar subsldios para impedir que verbas
viessem para cá, mas o que encontrou naquele órporque, alguns anos antes, ocorreu um incêndio florestal parecido com esse no território argentino, e
gão foi um laudo técnico que diz que a estrada está
até· então a· Argentina não tinha conhecimento de
bem feita, compatível com o seu projeto. E disse
causa também para combater incêndios.
mais, o Senador Romero Jucá acusou de ter havido
A Comissão do Senado, com responsabilidade
superfaturarriento na BR-174, e o próprio DNER disse que o preço está de acordo com a pavimentação
e seriedade, está ouvindo, primeiro aqui em Roraima, os diversos setores, e é natural que haja até o
especificada.
confronto político, mas é importante ouvir os diverOra, Senador, e agora sabe o que fez V. EXª?
sos segmentos. Depois, vamos ouvir ministros, entiApelou para o Tribunal de Contas da União. Tem um
dades federais e até intemacionais que atuaram
. processo naquele tribunal porque V. EXª não conseguiu atingir os seus objetivos através do ONER.
também nesse episódio, para discutir esse relatório
e o aprovarmos no plenário do Senado Federal.
Então, V. EJcII tem procurado, em todos os moGostaria de começar perguntando ao Governamentos e em todas as horas, atrapalhar o meu godor, 'após esclarecimentos sobre os objetivos desta
vemo. Com isso V. EXª pensa que me atinge, mas,
Comissão, se S. Exª concorda com a manchete do
na verdade, está atingindo e prejudicando o povo de
jomal que dá sustentação ao govemo, de hoje, diRoraima.
zendo que o Senado está instalando em Roraima
Com relação à manchete do jornal, quero dizer,
um circo eleitoràl. Gostaria de saber como S. EJcII vê
Senador Sebastião Rocha, vamos analisar o que
esta Comissão.
salta aoS olhos de uma criança, Por que esta ComisO SR.PRESIDENTE (Sebastião· Rocha)- Calsão agora? Que isenção tem' o Senador Romero
ma, vamos ouvir o Governador.
Jucá para ser Presidente desta Comissão? Que
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Quero diisenção tem a Sen~dora Marluce para ser a relatora
zer ao Senador Jucá que se houver disposição de S.
desta Comissão? São meus adversários políticos.
Ex!! para ajudar nos projetos que Roraima precisa,
Temos um embate marcado para o dia 04 de outueles já estão lá em Brasília, precisando de apoio.
bro.
Causa-me profunda estranheza como um Senador
, Na verdade, observou-se aqui muito claramente que a SenadOra falou quase tudo, menos o que
. dá Repúbliêa'está esperandopai"a ser convidado
numa época em que a estiagem está grassando e
Interessava. Quantas intervenções do Presidente
Senador Sebastião Rocha foram necessárias para
que o fogo está queimando. S. EXª precisa ser convidado para trabalhar por Roraima.
que S. Exª voltasse ao leito do que estava sendo
Senador, não convidei os argentinos e eles viediscutido. Então, Senador, eu não diria ·circo·, em
ramo Não convidei os venezuelanos e eles vieram
respeito ao Senado jamais diria aquilo. Agora, penso
para cá. Eles não são eleitos pelo voto do povo de
que esta Comissão veio num momento que não é
Roraima, para defender.
adequado, porque seria muito mais importante o seu
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trabalhQ, Senador e da Senadora, quando o fogõ e;s- - 'qúerer tapar sol com a peneira, nem vamos falar
aqui que foi. a Qposição quem pediu. Não existe
tava queimando e a seca estava presente. Aí sim
seria muito melhor.
isso.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião ROcha) - Ale'. Desejamos que o dinheiro público federal que
"
está vindo para Cá seja bem aplicado na BR-147. Do
torno a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO 'JUCÃ - Governador, ~ão
lado do Amazonas, está sendo construída uma esqueira distorcer as minhas palavras. No incêndio tratrada bem feita e, do lado de Roraima, nem a estrabalhei pelo povo de Roraima.
da estava pronta ainda já estàvam estourando váO SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) rios "borrachudos".. ,. " , , '
.
Peço às pessoas que ouviram silenciosamente o
Ninguém é contrário à construção da BR-,174.
Governador que ouçam agora o ,Senador, Rommo
Construí, ,uma parte, o Governador OtalTla~ Pinto
Jucá..
'.
construiu outra", Getúlio Cruz também construiu;
O SR. ROMERO JUCÁ ~ O que eu disse aqui
cada Governador que passou por esse Estadoajudou a construir a BR-174. Portanto, não me venha
é que, independente do trabalho que fizemos, porpousar de ,dono da BR~174, porque não 'cola" essa
que trouxemos recursos, tivemos com os ministms,
postura, pelo menos para cima .de m)n.
lutamos para que o Governo Federal atuasse aqui, e
o General, comandante da operação, demonstrou
·0 SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Sr. Presique o Governo Federal atuou, mas esse é outro pondente, gostaria de responder ao Senador pelas coloto a que vamos chegar. Não distorça as minhas pacações feitas aqui.
lavras. Trabalhamos no incêndio. Agora, o que dlisO SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) - Sr.
semos aqui é que o senhor veio para cá com esSli
Govemador, V. Exª vai poder responder. Como o
cara de bonzinho dizendo que nunca foi procurado,
Senador Romero Jucá vai lhe fazer Uma pergunta,
que nunca atuamos e não fizemos nada, ,numa posantes de respondê-Ia, V. Ex!' poderá fazer as obsertura que não é verdadeira.
vaçóes a respeito do comentário do Senador RomeA bancada de oposição nunca foi procurada.
ro Jucá.
.,
'.'
Essa é uma postura cínica de dizer uma coisa e faSolicito aos participantes que mantenham.a
zer outra. Não temos condições de debater nesse
discussão em bom nível, que não houvesse agres'.
'.
sões pessoais, porque isso prejudica os trabalhos da
nível.
Nós atuamos contra o incêndio, se V. Ex!' disse
Comissão. A discussão calorosa é positiva, é benéfi·
que não atuamos e prejudicamos o Estado, isso está
ca, mas sem agressões, por favor.
.
na Justiça. Já entrei com um processo contra V. Exª,
O SR: ROMERO JUCÁ - Gostaria de dividir da
que vai provar na Justiça, com documentos ou não,
calamidade que acometeu Roraima em dois momenque atrapalhamos ou não o Estado. É outra questão.
tos: o momento da seca e o das queimadas, dos incêndios...
Agora, não venha aqui dizer, pouSando de bom
moço, que estamos contra o Estado porque não quiNo momento da seca, V. Ex!' disse que comesemos ajudar. Sempre ajudamos o Estado,' indeçou a fazer, a partir de dezembro, alguns programas
pendentemente de pedido, até porque V. Ex!' não
de mutirão contra a seca. Gostaria de saber se para·
tem nenhum prestígio em Brasília, como disse a Selelamente ao programa de busca de água -.querenadora, para pedir alguma coisa a alguém.
mos colocar aqui essa questão depois, devido a deGostaria de dizer, ainda, que tenho pautado a
núncias que recebemos - houve algum trabalho de
minha ação política independente da sua postura.
prevenção do Governos estadual e federal, no toNa questão da BR-174, é mentira que pedi suspencante a fazer brigada de incêndio, orientar o produsão de recursos. O Tribunal de Contas da União fez
toro Por que o Estado queimou? Porque a umidade
caiu, porque a conjuntura da situação da mata e do
uma auditoria, como o fez em todas as obras, e le-,
vantou uma série de irregularidades aqui: contratos
clima mudou, havia uma perspectiva de seca.
aditivados sem licitação, despesas .,.
Gostaria de saber se o Estado de Roraima foi
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Denúncia
informado, com ,antecedência, de que haveria seca
sua. V. Ex!' foi ao Ministro Uncon Rocha. Seja hoem Roraima; se 'o Ministério da Agricultura e Reformem!
"
- > "',
"
ma Agrária ou, algum segmento do Governo' inforO SR. ROMERO JUCÁ .,., Denúncia minha não.
,mou ao Estado a respeito do fenômeno EI Nino.
É muito fácil dizer que a Oposição ,é culpada pE!las
Além dessa questão de busca de água, se o Gover~
irregularidades existentes no Governo. Não vam9s
no 'criou algum trabalho preventivo n?, sentido .de
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orientar os agricultores para que não queimassem
as suas roças, porque se o fizessem o Estado queimaria junto. Houve algum trabalho de mecanização,
houve algum trabalho preventivo de orientação?
Gostaria de saber isso.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Gostaria
de responder ao Senador.
O Senador está perguntando se houve uma informação técnica do Ministério da Agricultura com
relação aos danos que o EI Niiio podia causar aqui.
Devo responder que o sistema meteorológico
instalado no Brasil não alcança Roraima com precisão. Isso foi tecnicamente constatado agora, por
ocasião... Então, as previsões que se fazem para cá
são sempre projeções.
Quando o SenadOr 'Jucá quando era Governador, ocorreu uma enchente na região sul do Estado,
Baliza, Caroebe ficaram isolados, durante o seu Govemo, por três meses.
O SR. ROMERO - Há dois anos atrás no seu
também.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Ninguém
eritrava, ,ninguém saia. Quer vir agora atribuir... ?
Não, vamos pegar todo mundo e nos preparar para
a seca.
Preparar para a seca sabe o que é? É fazer o
que fizemos, é fazer as escavações, indo lá onde estava faltando água. Isso nós fizemos.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Faço um apelo ao Senador Romero Jucá, para continuar perguntando sobre os problemas do incêndio.,
O SR. ROMERO JUCÁ - Em dezembro, quando começou a questão do combate à seca e depois,
em 22 de janeiro, quando houve o decreto de calamidade, desse dia em diante dava para ser montado
um trabalho sério de prevenção de incêndios. O que
aconteceu? Somente no dia 14 de março, quase
dois meses depois, o General e o Exército receberam um ofício pedindo a colocação de homens do
Exército para combater o incêndio, um ofício, inclusive, assinado pela secretária Cilene Salomão, não foi
nem pelo Govemador de Estado. Então transcorreram quase dois meses entre a decretação de calamidade e o início do funcionamento do Exército. E
mais, o Prefeito Paulo Peixoto decretou calamidade
muito antes, porque estava preocupado em buscar
essa questão da atuação.
Quero saber o seguinte, independentemente
da condição da estação climática de Roraima ou
não, houve algum trabalho de prevenção contra incêndios? Houve pedidos de recursos, em janeiro,
para o Govemo Federal, só para cavar cacimbas ou
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houve também pedido de recursos para contenção e
preparação de brigada de incêndio?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Primeira
coisa, em janeiro não tinha incêndio, tinham as queimadas naturais de Roraima, portanto não se poderia
trabalhar em queimada naquela época. O que era
preocupante em janeiro - e aí o Senador não sabe
das coisas - é que estávamos ,preocupados com a
questão da estiagem. O problema nosso era estiagemo As queimadas eram naturais, o pessoal estava
queimando a sua roça; o problema se agravou na
segunda quinzena de fevereiro, di/:l·28 de fevereiro.
O SR. ROMERO JUCÁ - Muito bem, Governador, V. E~ deu um exemplo de despreparo, porque
em janeiro, quando não havia ainda queimadas, se
V. E~ tivesse estruturado no Apiaú e em todos o assentamento uma brigada de incêndio com os trabaIhadores, se tivesse orientado o produtor para não
queimar e tivesse colocado o trator para mecanizar,
os incêndios não teriam ocorrido em Roraima. V.
E~, em veZ de preparar um trabalho preventivo, V.
E~ não o fez. V. E~ acaba de dizer aqui ao vivo,
que em janeiro ainda não havia incêndio e, portanto,
esses incêndios poderiam ser evitados. Não foram
porque o Governo foi incompetente, o Governo não
agiu preventivamente.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Senador,
com relação a questão do incêndio devo dizer o seguinte: todo mundo que acompanhou o incêndio
sabe que esse incêndio não se apagaria, ele atingiu
- ...
proporçoes
O SR: ROMERO JUCÁ _ Esse incêndio não
deveria é ter começado, Govemador.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Esse incêndio começou, Senador, porque aqui em Roraima
quem não queima não planta e quem não planta não
come; é por isso que teve incêndio.
Agora pergunto o segui~t~i onde houve prevenção de incêndio?

O SR. ROMERO JUCÁ - Se V. Ex! tivesse
orientado o produtor, se tivesse mecanizado a terra, o incêndio não teria alcançados aquelas proporções.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - A Argentina, por exemplo, é hoje um país que tem agência
nacional de manejo de fogo; conversei com os argentinos lá no Ap;aú, enquanto as brigadas de fogo
estavam trabalhando, enquanto os argentinos estavam nos ajudando, assim como o pessoal brasileiro:
Distrito Federal, Goiás e outros Estados.
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A minha primeira pergunta para eles foi: gostaria de saber o que ,fez vocês virem com tanta rapidez.
Conversamos as cinco horas da tarde, SE!nador Sebastião Rocha, de um dia, no dia seguinte, às
22 horas, estavam pousando em Boa Vista os combatentes do fogo argentinos e mais os helicópteros,
equipamento extremamente importante para isso.
Como foi que conseguiram isso?- perguntei. Os argentinos me explicaram que, em 1995, houve um incêndio próximo de Bariloche, que queimou cerca de
30 mil hectares. Queimou o que tinha que queimar,
mas morreram 22 bombeiros argentinos. Foi um desastre sem precedentes na Argentina. Eles procuraram de todo jeito uma forma de evitá-lo. O fogo começou e acionaram toda a estrutura que tinham,
mas não conseguiram debelá-lo. O que acontec:eu?
Eles entenderam, a partir dali, que tinham que SE! organizar mais, e assim criaram a Agência Nacional de
Manejo de Fogo.
É interessante observar esse detalhe, Senador
Sebastião Rocha, porque, segundo eles, que têm
larga experiência, maior do que a nossa, incêndio
não se apaga. Não se apagaram grandes incêndios
lá nos Estados Unidos, na Austrália, na Malásia.
Quando um incêndio toma corpo, fica impossívE!1 reverter o quadro. Incêndio se maneja, se administra.
A partir do momento que criaram essa agência, nunca mais se queimou um hectare.
Ora, se a Argentina, um País mais desenvolvido que o Brasil, que tem o dobro da nossa rendal per
capita, não tinha, em 1995, estrutura para combater
o incêndio, o Senador Romero Jucá quer que ()j Estado de Roraima, que arrecada R$ 5 milhões por
mês, tenha estrutura para isso?
O SR. ROMEROJUCÁ - v. Ex! tinha que ter
feito um trabalho preventivo. Se V. Ex! tivesse me"
canizado a terra do colono, ele não precisaria queimá-Ia. O problema é que cruzaram os braços e deixaram pegar fogo no Estado. Essa é a diferença.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Senador,
para combater o fogo, vieram mil e setecento!. homens do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,' São
Paulo, Rio de Janeiro, Goiás, Ceará, Amazonas, de
quase todos os Estados brasileiros, mais os argentinos e venezuelanos. No entanto, tínhamos uma
frente de fogo que começava na fronteira da Venezuela. Eram pontos que queimavam na floresta, e os
ventos predominantes, procedentes de Nordeste,
sopravam e alimentavam tudo isso. Era impossível
combater em todas as frentes esses Quase 400 quilômetros. Então, concentramo-nos lá na região do,

Novembro de 1998

Apiaú e ficamos brigando contra o fogo, que ora
avançava, ora recuava, e os bombeiros conseguiam
algum ganho. A verdade é que quem apagou o fogo
- todos nós reconhecemos - foi São Pedro. E por
quê? Porque o Brasil não apagaria aquele fogo.
O SR. ROMERO JUCÁ - Poderia ter sido feito
um trabalho preventivo.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Ora, Senador Jucá, não venha dizer que apagaríamos aque~
. le fogo. Hoje, eu recomendo a V. Ex! que estude o
projeto dos argentinos e apresente um projeto lá no
Senado, porque isso aí vai ser de grande va~a..
O SR. ROMERO JUCÁ - Esse projeto já está
apresentado, Governador Neudo Campos. V. Ex!'
está indo e eu já estou vindo.
.
OSR NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Então,
parabéns, se esse projeto já está- apresentado. O
que Quero é que nosso Pais se estruture melhor.
Outro dia, passou aqui um repórter do New York rImes, procurando me entrevistar. A minha perguntae acho que os Senadores precisam saber disso - foi
a seguinte: se houver outro desastre ecológico, o
Brasil estará preparado para combater à altura? É
evidente Que vamos nos estruturar, é evidente que o
Brasil tem recursos sim, só Que não estavam preparados, não tinham capacidade de mobilização para
rapidamente chegar e apagar o incêndio. Isso não tinha e ainda não tem. O meu temor é que esses projetos demorem muito, porque o EI Nino continua fazendo das suas. No Centro~este, daqui a uns dois
meses, a umidade relativa do ar vai cair novamente.
E podem aconteceT,novamente incêndios.
O mundo estará de olho no Brasil, procurando
registrar tudo, até para criticar, até para dizer que os
brasileiros não são dignos da Amazônia. Eu e o Senador Sebastião Rocha somos amazônidas e como
tal sabemos que os europeus e os americanos estão
procurando argumentar que os brasileiros não fizeram a Amazônia; que nós recebemos a Amazônia
com a sua selva, toda a sua riqueza florestal, a sua
fauna e a sua biodiversidade. E se não soubermos
preservar isso, é importante que o mundo tome conta disso.
Ora, é çlaro que à frente disso há uma máscara, um argumento que não é real, porque se existe
alguém que polui no planeta são os países do Priméiro Mundo. Mas nós, brasileiros, temos que estai"
preparados para combater esse tipo de desastre
ecológico e vamos fazê-lo.
Roraima aprendeu muito, pois não tinha nem
de fazer a previsão meteorológica adequada. E aí
vieram os Caiap6s aqui e acertaram que choveria no
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'outro dia. Então a situação virou "samba do crioulo
doido". Enfim, fizemos o que tinha que ser feito. Se
não fosse assim, o sofrimento do povo seria muito
maior.
O SR. ROIVIERO JIIJCÃ - Não fez não!
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha)" Continua com a palavra o Sr. Romero Jucá.
OSR. ROMERO JUCÁ - Gostaria de registrar
novamente o nosso entendimento de que não foi feito o trabalho de prevenção necessário.
V. Ex!! fez aqui um discurso em defesa da
Amazônia, que todos nós defendemos, mas V. Exª
foi para a imprensa, em determinado momento, dizer
que estava lutando contra o incêndio sozinho _ pelo
menos isso foi veiculado na imprensa -, que não recebeu recursos, e a imprensa intemacional começou
a dizer que nem o Exército brasileiro nem os brasileiros estavam preparados para cuidar da Amazônia.
V. EXª foi bem atendido pelo Govemo Federal, pois
veio o que V. Ex!! pediu, o Exército trabalhou corretamente, o General esteve aqui ontem, demonstrou
que, no momento em que o Govemo do Estado, no
dia 14 de março, pediu 60 homens, o Exército colocou-os à disposição; depois fizeram um planejamento de 950 homens, e trabalharam no combate ao incêndio mais de 1.700 homens. Assim, perguntaria
ao senhor: o Governo do Estado, ao fazer essa pu·
blicidade, reconhece que não foi atendido pelo Govemo Federal, que o Exército e que a União não
atuaram bem no combate ao incêndio, ou é o contrário? Quer dizer, qual é a sua posição hoje?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Queira
'explicar melhor, Ex!!. A sua pergunta saiu um pouco
enrolada, não ficou clara.
O SR. ROMERO JUCÁ - Vou explicar melhor.
V. Ex!! trouxe um filme dizendo que estava combatendo o incêndio sozinho. Esse discurso atende à
comunidade estrangeira e a intemacional, que diz
que o País não está preparado para cuidar da Amazônia. O senhor recebeu o apoio necessário do
Exército e do Govemo Federal ou não? Qual é a verdade dos dois lados? É o que o senhor fala em Brasília ou é o que o senhor diz aqui, na publicidade do
Governo?
.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Naquele
momento em que foi rodado aquele filme é evidente
que estávamos trabalhando praticamente sozinhos.
O Exército estava aqui. Tudo isso aí é para tentar
me colocar em choque com o Exército brasileiro.
O SR. ROMERO JUCÁ - Não, é para tirar a
limpo o que o senhor diz, porque o senhor diz uma
coisa em Brasília e outra aqui!
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O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - É, é elementar. Senador, quero dizer o seguinte ....
É importante tirar a limpo essa questão. O
Exército brasileiro trabalhou muito bem, mas não
posso deixar de registrar que as providências da Secretaria de Políticas Regionais para ajudar a defesa
civil demoraram muito a chegar. O Governo Federal
não é só o Exército. Muitas coisas demoraram a
chegar. E sabe por quê, Senador? Porque havia
quem dissesse - isso eu ouvi: "Olha, é época de
seca mesmo, a .história desse dinheiro é porque o
govemador é candidato à reeleição e ele só quer se
reeleger. Cuidado! Tenham cuidado!" Quem foi que
disse? Todos sabem. A verdade é que Roraima foi
prejudicada porque essa ação deveria ter acontecido
com maior rapidez. E digo mais: até hoje projetos
imprescindíveis ainda não se tomaram realidade,
embora o Govemo Federal queira nos ajudar.
Estarei com o Presidente Fernando Henrique
na próxima semana e Sua Excelência vai nos ajudar,
porque sei que ele ...
O SR. ROMERO JUCÁ - Vai nos ajudar.porque estamos apoiando o Presidente e cobrando providências incessantemente. Agora, o que V. Ex!! diz
aqui é uma coisa; o que diz lá é outra. Estiveram
aqui os Ministros Gustavo Krause e Catão. Ouvi este
último dizer que nenhum parlamentar federal de Roraima havia atrapalhado o Estado; pelo contrário, os
Senadores cobraram posição.
Não sei se é do seu conhecimento ...
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS " Ministro
Krause?
O SR. ROMERO JUCÁ - Os Ministros Catão e
Krause disseram isso. E mais: os dois estão apensando documentos ao processo que estou movendo
para provar efetivamente quem atrapalhou o Estado
ou não. Essa questão será comprovada.
Quero perguntar a V. Ex!! se tem conhecimento
das gestões dos parlamentares federais no BASA,
na SUDAM, junto ao FNO, no INCRA, em todos os
ministérios, inclusive a minha gestão junto ao governo do Canadá para que viessem para cá aviões para
combater o incêndio. V. Ex!! tem conhecimento des~
sas gestões?
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - De jeito
nenhum. Tenho conhecimento, Senador...
O SR. ROMERO JUCÁ - Então V. Ex!! é mal
informado.
O SR.NEUDO -RIBEIRO CAMPOS - Tenho
conhecimento, e isso aqui1foi claro, que, por exempio, no episódio das emendas coletivas, em que os
Estados se unem, teriam de reunir pelo menos 9ito
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parlamentares federais nossos e, nessa junção, precisaríamos de pelo menos um parlamentar do seu
grupo, e o Salomão Cruz assinou e o senhor criou
caso com ele.
O SR. ROMERO JUCÁ - Pelo contrário.
O SR, NEUDO RIBEIRO CAMPOS - O senhor
votou contra, fez com que Roraima perdesse o dinheiro! O senhor jogou contra, Senador! Disso eu tenho conhecimento!
O SR. ROMERO JUCÁ - Todos os parlamentares da oposição assinaram a relação de emendas.
Todos assinaram! Quem não assinou e retirou assinatura foram os parlamentares do PP8, e eu tenho o
.
documento.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Eu não
acredito. Salomão assinou e, por causa disso, foi
ameaçado por V. EJ<II.
O SR. ROMERO JUCÁ - Pelo contrário, nós
assinamos.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Salomão
Cruz assinou e foi ameaçado por V. EXª! Olha, isso
causou enorme prejuízo. Só da parte do Govemo,
ém projetos, havia 102 milhões de reais.
O SR. ROMERO JUCÁ -Isso não existe, fizemos o entendimento, a oposição assinou todas as
relações. Na verdade, quem retirou a assinatura fo·
ram dois parlamentares do PP8, que o senhor sabe
quem foi. Não venha com manobras diferentes ...
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Meu caro
Senador, Presidente Sebastião Rocha, marquei inicialmente que ficaria aqui até às 14h e já são
15h30m. Esse tipo de pergunta não vai levar a nada.
O SR. ROMERO JUCA - Eu tenho umas perguntas a fazer ainda. V. Ex" falou...
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Senéldor
Jucá, volte para Brasília e vá trabalhar, mostre seus
projetos. Não queira fazer disto aqui um palanque
eleitoral, Senador. Dia 4 de outubro o povo vai dar'a
resposta.
O SR. ROMERO JUCA - Vai dar a resposta.
O SR. NEUDO RIBEIRO CAMPOS - Senador
Sebastião Rocha, demorei-me mais· do que prometi
ficar. Acho que cumpri a minha obrigação. Tinha foro
para recebê-los no Palácio, mas vim aqui. A!)ora
gostaria de me retirar porque entendo que não há
nada mais de relevante que possa ser discutido.
Muito obrigado.
(Tumulto no recinto.)
O SR. ROMERO JUCA - Vai correr, não tem
coragem de ficar, está com medo... Está correndo!
Há pergunta aqui sobre recurso, sobre pagamento
de dinheiro com publicidade. Está com medo... Não
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quer responder. Fazer o quê? Sente ar, venha responder às perguntas. Não tenha medo. Sente ar, govemador. Não tenha medo, govemador. Correu. Fazer o quê? Infelizmente é isso, o govemador está
com medo e não quer responder às perguntas.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Suspendo os trabalhos por dois minutos e, em seguida, '::~volvo a Presidência ao Senador Romero
Jucá, agraue:::c~do a presença do governador e lamer.·,:,~':!::, ::::'Je S. Exª não possa ter continuado até o
final para responder éI todas as perguntas.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Vamos
reabrir os trabalhos, lan,,:~ntand("l o tumulto que ocorreu, inclusive com a saíria do governador sem t::;;
respondido a todas as perguntas que eu iria fazer.
Vamos reiniciar os trabalhos, C<J1"vidando o Deputado Elder Teixeira Grossi, Líder da Bancada do
PMD8.
Eu gostarià de agradecer a presença do Deputado Elder Teixeira e ,:rlocar-Ihe à disposição o microfone para àlguma consideração. Posteriormente
faremos as perountas.
O SR. ELDEA GROSSI - Sr. Presidente da
Comissão do Senado Federal com a finalidade de
avaliar a repercussão e evolução de todo o processo
que envolveu as queimadas de Roraima, Senador
Romero Jucá; Senadora Marluce Pinto, Relatora
desta Comissão; Senador Sebastião Rocha, VicePresidente da Comissão; Senador João França,
membro da Comissão; Srs. Assessores do Senado,
meus colegas deputados estaduais, autoridades presentes, minhas senhoras e meus senhores, primeiramente, Senador Romero Jucá, eu gostaria de fazer
algumas considerações pertinentes no que tange à
evolução dos depoimentos aqui colhidos e que atentamente observei. Cuidadosamente, tentei registrar
fatos que para mim foram de extrema importância
Gostaria de destacar este momento ímpar que
nós, deputados estaduais, estamos vivenciando nesses depoimentos presididos por membros da Câmara Alta do Congresso Nacional, o Senado da República - e aqui cabe destacar o nosso profundo respeito, Senador Romero Jucá, por V. Ex", pela Senadora Marluce Pinto e pelos demais membros desta
Comissão. (Palmas)
.
Nós Parlamentares que temos tido a oportunidade de participar de uma comissão parlamentar de
inquérito sabemos que todas elas têm uma missão e
que todas elas, de certo modo, causam desconforto,
porque têm o princípio básico de investigar os fatos,
para que o Parlamentar possa cumprir com a sua
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obrigação. Eu, particularmente, considero importante, Senador Romero Jucá e Senadora Marluce Pinto,
dar este testemunho, porque já participei de comissão parlamentar de inquérito e de comissões especiais. Sofremos pressões das mais diversas naturezas, mas não podemos nos furtar de cumprir a nossa obrigação e o nosso trabalho. (Palmas)
Ouvi, Senador Romero Jucá, algumas pessoas
dizerem que era inoportuna, que veio num momento
inoportuno. Entendo eu que, uma vez precipitado um
trabalho de uma comissão, ele tem que ser levado a
efeito. E o processo democrático impõe que exista
Situação e que exista a Oposição.
E falo aqui particularmente na minha situação.
Sou rotulado como Oposição ao Govemo do Estado,
mas quero dizer que faço o meu trabalho com seriedade, e cumpro o meu compromisso (Palmas). Muitas vezes fica parecendo que todos devemos concordar com a mesma opinião e com a mesma situação, o que não é verdade. O ser humano é complexo e cada um tem a sua maneira de pensar e o direito de se expressar.
Aqui cabe um elogio à Comissão, na pessoa
do Senador Romero Jucá e do Presidente interino, o
Sr. Sebastião, que não evacuou as galerias, não
usou de força ou de truculência para coibir manifestaçóes espontâneas do povo de Roraima que aqui
veio. (Palmas.)
Senadora Marluce Pinto, na minha maneira de
expressar ~ e V. ExII me conhece ~ muitas vezes
uso de uma certa inflamação, de uma certa paixão,
porque polftica tem que ser temperada com paixão,
com colocações feitas com eloquência e com veemência, até para expor uma idéia. E, na manhã de
ontem, quando o Presidente da Comissão argüiu se
algum Deputado queria se expressar, eu não poderia perder a oportunidade e pleiteei mais atenção do
Govemo Federal para Roraima, mas fiz aquilo com
boa intenção obviamente. Eu dei o apoio para a eleição do atual Presidente da República ~ e isso já foi
mencionado -, mas isso não implica que eu venha
cobrar mais ações, que eu venha pedir mais recur50S, que venha pedir melhor salário para os funcionários.
Senadora Marluce Pinto, a senhora fez uma intervenção no sentido de mostrar o valor do trabalho
que foi feito ~ e reconheço o trabalho feito pelo Ibama e pela Eletronorte, o trabalho que é feito e que
foi feito pelos diversos órgãos que compõem o Govemo Federal. Mas eu, como roraimense que me
tomei, apaixonado por viver aqui ...; já vivo aqui há
quase 16 anos -, peço recursos, cobro mais atenção
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do Governo, porque disso precisamos ~ não só Roraima, mas todos que vivemos na. Região Norte.
(Palmas)
É importante salientar todos os benefícios que
foram concedidos. A Senadora interveio na hora certa no meu pronunciamento. O Senador Romero Jucá
também assim o fez. Aqui quero destacar que concordo plenamente com a Senadora e com o Senador
no que tange ao trabalho que vem sendo feito. Muitas vezes é difícil.
Gostaria de fazer uma preliminar no que tange
à questão principal, que é a queimada
Vivo há 15 anos neste Estado e fiquei de certo
modo perplexo com a evolução das queimadas e o
incêndio que acometeram o nosso Estado de Roraima, que, com certeza, pegaram a todos de surpresa.
O fenômeno EI Nino tinha sido discutido pelas auto ridades, pelos experts em meteorologia e constatado
pelos satélites. As dificuldades foram aqui dissecadas com precisão pelos especialistas. Existia uma situação atípica, pois até então não tínhamos visto um
fenômeno tão intenso como foi a seca deste úHimo
ano.
Registrei aqui o sufoco que passei quando, no
transporte ida e volta para Manaus, no mês de outubro, senti falta de fôlego pela quantidade de fumaça
que existia no lado do Estado do Amazonas e também na vizinhança, no Estado de Roraima. Aquilo
me causou preocupação, porque estava havendo
uma propagação diferente,que eu até então não tinha visto. Aquilo, de certo modo, nos preocupou. E
esperávamos a chuva.
Como a Senadora Marluce Pinto destacou, os
políticos, cada um a sua maneira, inspecionam o Estado. Em uma das diligências que fiz com a Senadora Marluce Pinto, em trabalho de inspeção no sul do
Estado, no mês de janeiro, em frente ao Jundiá, assistimos a um incidente com uma moça ~ ela cortou
a pema e eu, como médico, fiz a sutura. Vimos o
fogo se alastrando na frente da BR-174, e os funcionários do Ibama impotentes, pois não é fácil apagar
um incêndio. Fiquei angustiado querendo saber o
que o Ibama estava fazendo, que providências o Govemo tomara, mas observamos que o fogo, devido
ao vento forte, ganhava força.
Estávamos na vicinal 26 ou 27, quando o fogo
surgiu ao lado de onde estávamos reunidos com lideranças e produtores rurais e saiu queimando as
casas dos colonos, as bananeiras e toda a pequena
produção que existia ali.
A situação é atípica, como eu já disse, mas temos que ressaltar a preocupação em prevenir outros

l5898 Terça-Feira'l7

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 1998

incidentes. Não vi relatos ou registros de que isso teSr. Presidente, eu poderia aqui falar de vários
nha acontec;ido em outros Estados na mesma profatos que aconteceram, mas fi<:o à disposição dos
porção alarmante, inclusive com repercussão inter-O
senhore~ para responder às questões pertinentes a
nacional"como foi ocaso do Estado de Roraima.
essa situação que nos maculou, revelando a nossa
Minhas senhoras e meus senhores; cabe aqui
fragilidade.
'0 SR",PRESID~NTE (Romero Jucá) - Concedestacar o importante papel do"Senado, que radi()do a palavra à nobre Senadora Marluce Pinto, Relagrafou essa 'situação e a,levou: de forma direta, ,ao ,
conhecimento do Presidente da República, pedindotora da Comissão. .
"
'
,'. A SRA: RELATORA (Marluce Pinto) - Presilhe mais récursos e verbas pâffi prevenir futuros fClcos de incêndio. Ficou patente a impotência e fragilidente da Comissão" Senador Romero Jucá; Senadodade frente ,a tão grave ,situação da parte das instires João França e Sebastiãó Rocha; Deputados estaduais; Secretários de Estado; senhoras e senhotuições, f~deral, estadual .9 muniCipal; incapacitadas
de debelar um fogo tão intenso.
'res:"
'
Cabe. também enâlte~e;, Senadora. Marlucce
Pinto, o trabalho do Exército Nacional. Semanas antes - alguns dos meus colegas certamente se recol'dam -- fiz pronunciamento destacando' o importante
papel da Instituição. Eu disse naquela oportunidade
que os militares são homens que se levantam muito
cedo e talvez os últimos a dormir, s,empre pensando
na Nação. Antes do nascer do sol, esses homens
das fardas verdes já estão fazendo ginástica, cada
um atuando na sua área.
"
Nesta oportunidade que meé dada, registro o
meu apreço.-, estima e, consideração pelo Exército
brasileiro, essa instituição que, pela questão do arbí··
trio durante a ditadura, teve seu prestígio diminuído.
Temos que destacar o valor desses patriotas, desses
grandes brasileiros que tanto fizeram e fazem parat
manter a integridade nacional e garantir a soberanial
de região tão cobiçada. (Palmas) Também destaco
a atuação dessa conjunção de forças que vieram
para. Aalma para lutar contra o incêndio. Ressalto também um ponto que achei interessante no
Jalsen Reinnier_ O Senador Sebastião Rocha indicou um ponto que considerou positivo no pronunciamento do Jalsen Reinnier. Tenho de fazer justiça e me associar a ele quando destaca o trabalho
da Assembléia Legislativa" que não ficou omissa.
Cada um trabalhou a seu modo. Quero falar também do trabalho do Senado Federal. Não concordo com a acusação de que esses três Senadores
""'::0 tenham sido atuantes. S. Exªs trabalharam
sim, cada um a sua maneira (palmas), cada um
tentando .buscar recursos para uma questão complicada e difícil. Não podemos atirar lama nas pessoas. Assim como a pessoa tem o.direito do cone
traditório, de vir aqui se defender, também temos
, de reconhecer o papel da minoria, da Oposição,
que é legítima e democrática. Tenho orgulho defazer, a minha maneira, o trabalho que faço de mostrar,
um lado que tem que ser ~ostrado por alguém.
"

Dr. Elder, na sua explanação l V. EX'1 se referiu
à nossa ida ao sul do Estado, à 'BR-174 e na BR210. Essa é uma data que não me confunde, porque
fiquei até o dia 30 de dezembro indo e retomando a
Brasflia, por causa das assinaturas dos co'nvênios.
Passou o feriado. Safmos daqui exatamente no dia 2
e retomamos no dia 11, para eu viajar à noite para
Brasnia, porque, no diâ 12, reiniciavam os trabalhos.
Por isso lembro tão bem essas datas. De2 a 11 de
janeiro, ficamos em uma comitiva com Deputados e
Vereadores. Quando chegamos às localidades, desde o Jundiá (como já foi dito) até a então São Luís
do Anauá, todos estranhamos aquelas queimadas,
'pois não eram como antigamente.
Pergunto, ,Or. Elder, na sua experiência de
quem vive no Estado há 15 anos, se lhe chamou a
atenção aquele fogo que muitas vezes víamos das
vicinais. Mandávamos até o motorista acelerar, por
medo de que as árvores caíssem em cima do carro.
Naquela época, a situação causava algum impacto
émV. Sª?
O SR. ELDER GROSSI - Com certeza, Senadora Marluce Pinto. A situação nos saltou aos olhos.
Estamos acostumados a determinado volume de
queimadas, porque, mesmo sendo uma técnica primitiva e arcaica, é ainda lamentavelmente utilizada
em nosso Estado:, Obviamente queríamos que hou~
vesse mecanização, para que aquela população trabalhasse como se trabalha no século XX. Mas causou-me preocupação a maneira como estava se propagando o fogo.
" ,
Na nossa observação, a situação era atípica.
Até então eu não tinha visto episódio daquela magnitude. A sentlOra lembra muito bem que, algumas semanas depois, voltamos à região do Baliza, e o mesmo fato estava acontecendo, com uma circunstância
agravante:,estava faltando água para beber! Tomamos banhá com copos de plástico e baldes de alumínio. Não havia água para se fazer, efetivamente,
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uma mínima higiene. Algo ali não estava correto, o
que preocupou, naquele momento, a comitiva_
A SRA. RELATORA (Martuce Pinto) - Deputado Elder Grossi, a seca já estava desde.o Jundiá. V.
Ex" se lembra da senhora acidentada? Quando V.
Ex" quis lavar as mãos no posto, não havia água
nem para limpar o sangue e a areia da pema daquela senhora.
A seca, àquela época, já assolava. Em São
Luís do Anauá, ficamos hospedados em um hotel,
que tinha sido propriedade do Prefeito da cidade. Foi
necessário buscar água fora, porque nem mesmo no
hotel havia, para podermos fazer a higiene.
Hoje, pela manhã, o seu colega Deputado declarou que o Govemador havia entrado em contato
com os Deputados para falar sobre a situação calamitosa do Estado - ele não falou só na bancada do
Govemo_ V. Exª tem conhecimento disso, ou seja.
se houve uma aproximação ou se veio alguém representando o Govemador na Assembléia, para conversar com os Deputados Estaduais, a fim de que
tomassem alguma providência?
O SR. ELDER GROSSI- Senadora, nesse episódio e em outros, lamento muito a falta de entrosamento do Govemador, pelo menos no que tange a
nós da Oposição, ao Deputado Lúcio Távora, ao DepUlado lradilson Sampaio de Souza e à mi~ha pessoa.
Posso dizer - e V. Ex" sabe disso - que fui um
dos primeiros que começaram a contestar, como
Parlamentar de Oposição ligado ao velho PTB, a administração do atual Govemo do Estado de Roraima.
Lembro-me muito bem de que, quando estávamos próximos de campanha municipal, V. Exª conversou conosco no sentido de que tivéssemos uma
certa paciência no que tange às críticas que já estavam, de certo modo, latentes por parte da nossa posição na Assembléia Legislativa e também·por parte
do Deputado Lúcio Távora, que era recém-chegado
ao PMDB.
Na verdade, pelo menos no que se refere à
dita minoria nesta Casa, minoria essa democrática,
somos desprezados com relação ao diálogo com o
Governador do Estado, não com os nossos colegas.
Não tenho queixa de relacionamento com o ex-LIde r
do Govemo, Deputado Édio Vieira Lopes, com quem
tenho boa aproximação, boa conversa, ou com o
Deputado Chico Guerra, enfim, com todos os nossos
colegas que fazem parte do bloco de sustentação ao
Govemo.
Com certeza, não fomos informados, não participamos de debates e, quando nos posicionamos, o
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fazemos pela maneira como observamos os fatos, a
imprensa, pelos discursos proferidos.
Entendo que o Governador ganh,aria muito
mais se abrisse o diálogo, mesmo com a bposição,
chamando para o debate, mostrando os planos. É
muito interessante chamar o Senador Romero Jucá
para ajudar. Penso que temos de fazê-Io, pois devemos recorrer a todos.
Também não podemos ser rotulados de radicais, porque inúmeras foram as vezes em que nos
posicionamos favoráveis a projetos de Govemo nesta Casa, sem radicalismo, sem xiismo, mas com a liberdade de criticar, de mostrar os pontos de que temos direito de discordar.
Quero ter a liberdade de criticar;·Não quero.
concordar com cem por cento das questões. Isso
não existe, não é salutar, não constrói uma democracia e não nos corrige.
No que tange a essa resposta, Senadora Marluce, não fomos acionados por parte do Govemo: ele
não nos procurou, não nos deu nenhuma oportunidade de participar efetivamente do processo. Participamos à nossa maneira, e V. Ex" sabe muito bem
que sim, porque inúmeras vezes fizemos contato
com V. EXª em viagens, conversas, debate, e V. Ex"
efetivamente atuou em Brasília com competência.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria apenas de perguntar ao Deputado Elder Grossi
se tem conhecimento de algum programa preventivo
que tenha sido feito pelo Govemo do Estado ou pelo
Govemo Federal no início das secas até o início das
queimadas.
O SR. ELDER TEIXEIRA GROSSI - Não é do
meu conhecimento, Senador Jucá. Agora. cabe destacar que ouvimos por parte de um expert do lbama
que isso tem que ser considerado nas questões de
detectação da umidade, da folhagem, do trabalho
que é feito - esse, sabemos que é rotineiro e que
acontece.
Cabe aqui salientar, Senador Romaro Jucá,
que, na oportunidade, votamos contrariamente à extinção da Secretaria do Interior, de Justiça e Meio
Ambiente. Naquela oportunidade, veio uma mensagem governamental extinguindo essa Secretaria,
que, em nossa modesta opinião, é fundamental,
principalmente em Estados da Região Amazônica.
E, mesmo que não fosse da Região Amazônica, em'
qualquer país do mundo civilizado se discutem as
questões ecológicas. Nesse momento, acontece em
Portugal o grande debate das questões dos mares,
dos oceanos, da destruição da flora que também
existe ali. Então, causou-me certa revolta quando o
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Governo do Estado mandou umá 'mensagem gOVE!rnamental extinguindo uma secretaria. Na ocasião,
denunciei b esquartejamento de secretaria tão irhportante. Não houve nada preventivo, profilático;
Preocupa-me, Senador Romero Jucá, Senadora
Marluce Pinto, o futuro que advirá.
Tenho certeza de que esta Comissão irá atuar
no sentido de chamar a atenção dos organismos f(~
derais que fiscalizam, que detectam as prioridades,
até mesmo com relação' à questão do Sivam, .0
quanto é importante se instalar o Calha Norte, um
projeto defendido pela Senadora, o Projeto Sivaill,
que V. Ex'!s também defenderam. Temos que buscar
isso. Quando argüimos a necessidade de se trazHrem esses recursos, não fazemos crítica destrutiva,
mas construtiva . O parlamentar tem a sua voz, tem o
seu posicionamt~nto na tribuna, e desse eu não abro
mão, ou seja, dizer aquilo que o meu coração manda, o posicionamento que devo tornar. Entendo que
não houve prevenção nenhuma, Senador Romera
Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Senaldor João França quer fazer algum questionamento?
O SR. JO.ÃO FRANÇA - Não quero fazer ne,nhuma pergunta ao nosso Deputado Elder Grossi,
que .; um homem quI'! tem o meu apreço e respeitl)
pelo seu trabalho. Quero simplesmente reforçar as
palavras da Senadora Marluce, no sentido de não fazermos mais pmguntas, para entrarmos noobjetiv()
do trabalho da nossa Comissão. Pouco cuidamos do
que realmente viemos fazer aqui, tivemos várias outras discussões. A Comissão precisa trabalhar em
cima do seu objetivo, ou seja, a questão das secas o
das queimadas no Estado de Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero
agradecer ao Deputado Elder Grossia gentileza de
ter prestado es~·as informações à Comissão.
O Prefeito Joaquim Ruiz está presente? Não .
Então, vamos s'3guir a ordem da pauta.
.
Convido o Deputado Édio Vieira Lopes. (Pai··
mas.)
Deputado Édio Vieira Lopes, a Comissão agra·
dece a presença de V. Ex'! e coloca os microfones à
sua disposição, caso queira fazer algumas observações. Poste~iorrnente, passaremos às perguntas.
O SR. Émo VIEIRA LOPES - Cumprimento o
ilustre Senador que preside esta Comissão, o Senador Romero JUGá; a Senadora Marluce Pinto; o Senador João França e, no momento ausente, o Senador Sebastião Rocha, do Estado do Amapá. Cumprimento .também todos os colegas Deputados aqui
presentes, funGionários do Senado, funcionários
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desta Casa, membros da Imprensa, senhoras e se. nhores:
Não faremos nenhum pronunciamento inicial,
Sr. Presidente. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passo a
. palavra à Senadora Marluce Pinto, Relatora da Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) '- Deputado Édio Vieira, V. Ex'! não se pronunciou no sentido
de nos revelar algo referente ao trabalho que esta
Comissão veio fazer; portanto, passarei diretamente
às perguntas.
V. Ex'!, como Deputado da Bancada, é homem
que anda muito pelo interior, principalmente Mucajaí
e Rorainópolis. Pergunto-lhe se; no início da seca, V.
EXª teve oportunidade de advertir o Governador do
Estado sobre os acontecimentos que estavam surgindo; bem diferentes do que sempre ocorreu em
nosso Estado, com relação à seca?
O SR. ÉDIO VIEIRA LOPES - Bem, é óbvio
que, no início de qualquer verão neste Estado, todos, Governo e sociedade, se prepàram para enfrentar o perlodo de estiagem em Roraima. Obviamente,
essa preparação é restrita às previsões típicas do
verão em nosso Estado. Nenhum governador ou
membro da soéiedade ou produtor jamais imaginou
que o verão do ano 1997/1998 alcançaria as dimensões que alcançou.
Quero citar alguns exemplos, porque ouvi sérios questionamentos ontem e hoje no sentido de
que se poderiam ter tomado medidas preventivas.
Relembro, então, o que ocorreu no sul do então Território de Roraima, durante o govemo do Senador
Romero Jucá - governo de que fiz parte com muita
honra, Senadora. Naquele ano, houve um inverno
tão rigoroso como há muitos e muitos anos não se
via em Roraima, e o sul do Estado ficou absolutamente isolado por quase 90 dias. Não se podia ir lá
a cavalo nem de trator ou de bicicleta; nem de avião'
se podia ir, porque as enxurradas carregaram a pista
de pouso. Só havia um meio de transporte: um helicóptero que o govemo possuía e que destacou para
a região.
Lembro-me de que a Senadora Marluce Pinto,
à época Deputada Federal, fazia juntamente com o
Senador o que os dois hoje estão fazendo com o
Govemo do Estado. (Palmas) Expunham o então
Governador Romero Jucá à execração pública, porque não havia resolvido o problema da enchente, o
problema do inverno no sul do Estado. Ora, o Governador daquela épqca, aqui presente, e o Governador
de hoje prepararam-se para enfrentar um inverno,

. Nôvembro de 1998

um

DIMUO DO SENADO FEDERAL'

aquele, e
verão, este, normal dentro do Estado~
Ninguém estava preparado para enfrentar uma. verdadeira anomalia na região, precisamente em nosso
.
.
Estado.
, Portanto, o Governador, sim, em todos os momentos, se preocupou, Senadora. Os Deputados,independente mente do fato' de serem da Situação ou
da Oposição, preocuparam-se comisso. Mas ninguém poderia jamais imaginar que o verão tomaria
.
as proporções que tomoU. (Palmas)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) _ Deputado Édio Vieira, aqui vai a minha segunda pergunta:
V. Ex!' tomou conhecimento do fato e, como parla~
, mentar, sabe que esta Comissão, além de fazer audiências públicas com interrogatórios, realiza diligências. Queremos ter facilidade de ir aos trechos mais
atingidos. Nós sabemos. quais são os trechos atingidos, mas não sabemos onde foram realizadas as
obras. Como Deputado da Bancada governista, V.
Ex!' poderia nos dizer sobre as localidades mais atingidas, como Apiaú, Roxinho, Alto Alegre, que tem o
maior número, conforme relata o Governo do Esta.do, de cacimbões construídos. V. Ex!' poderia facilitar nosso trabalho e citar algumas localidades para
que pudéssemos fotografá-Ias, a fim de que façam
parte do nosso relatório? Assim, poderíamos mandálo para as autoridades competentes. Isso seria uma
mostra do que foi realizado aqui com referência às
obras federais.
'
O SR_ ÉDIO VIEIRA LOPES - Srl' Senàdora,
obviamente, eu não tenho como dizer-lhe onde está
cada uma dessas obras, '
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Bastaria
V. Ex!' citar algumas obras.
O SR. ÉDIO VIEIRA LOPES - No meu municí, pio, se a senhora for à Colônia de Tamandaré" Apiaú
e Roxinho, verá dezenas dessas pequenas Obras.
Esse é um questionamento que já está saturado. O
Governo do Estado já colocou à disposição da C0missão toda a documentação, com nome e endereço dos proprietários. Já estão àdisposição desta Comissão técnicos que irão conduzir os Srs. Senadores
a cada uma das obras, se assim o desejarem. Portanto, pelo menos da parte do Governo, tudo já foi
colocado à disposição da Comissão para que ela vá
inspecionar tudo in loco - que é o dever da Comis( são. É necessário que ela assim proceda. Em qualquer município aonde a Comissão for, certamente os
técnicos do Governo irão conduzir os ilustres Senadores até as obras, para que as fotografem e façam
o que desejarem. (Palmas)
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A SRA, RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Édio Vieira, amanhã daremos início às diligências. Terihocertéza' absoluta de que até amanhã
não iremos receber isso. Em se tratando de um Parlamentar, acho que não há nàda de mais fazer essa
perguntaaV. Ex!'. Mas;como'jáfalei anteriormente,
visitaremos as obras.· Não creio~ com toda a sirlceridade, que vá qualquer técnico dos quadros do GO"
vemo do Estado. Talvez muitos tenham vontade de
ir, mas o Governo do Estado não' vai encaminhar
isso . .No entanto, isso não vai nos impedir de 'fazer
nosso trabalho.
'
Já que V. Ex!' não pode fornecer maiores detalhes - e é um direito seu dizer que é'o assunto já foi
bastante debatido - ~ como o objetivo da Comissão
é este, eu dou por encerradas ,as minhas perguntas;
Retomo a palavra ao Presidente da ,Comissão, Senador Roinero Jucá, e a,gradeçoa V. Ex!' pela sua
presença.
O SR.'ÉDIO VIEIRA LOPES - Muito'obrigado,
'.
"
Senadora.
OSR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Indago
do Senador João França' se' deseja fazer alguma
pergunta. (Pausa.) , .
. Gostaria de fazer dua,s pergúntas. ao Deputado
Édio Vieira Lopes, inicialmente; desejamos discordar
de seu posiCionamento. no tocante à questão das
chuvas normais e naturais do:Estado e a essa questão específica da seca edo'trabalho de prevenção
que poderia ter sido, feito. ,Vamos, ouvir também o
técnico do Minist~rio da ÁgriculturB.
'
, O fenômeno, EI Nino foi extremamente debatido
em todo o País, ,tendo sido ,abordado inclusive na televisão, ficando popularizado. Todo o País sabia que
haveria efeitos climáticos adversos em razão disso.
Quando se constatou,' a· partir de outubro do ano
passado, que não havíamos, tido as chuvas necessárias para termos um bom invemo,o quadro foi se
agravando. Em novembro
sem dúvida
, ou.dezembro,
..
nenhuma, diferente dO que o Govemador disse aqui
-ele assumiu o fato de que não fez um .trabalho preventivo-, teria sido possivel fazer um trabalho de prevenção não só no tdcante às queimadas, mas também um trabalho mais estruturado junto ao Govemo
Federal no sentido da captação de recursos. Essa é
outra questão, .e vamos debaiê-Ia na Comissão em
, .
.
momento apropriado.
Pergunto a V. Exi qúal a condição da agricultura hoje nas regi~s do Apiaú e do Roxinho, duas
áreas extremamente afetadas pelas queimadas. A
agricultura se recompôs? Qual a situação dos agricultores? Eles estão tendo apoio? Está havendo me-
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canização? Como está hoje a questão da rec'up'3raum 'braseiro. Porianto, no próximo ano sim, Roraima
,estará correndo perigo em dobro"em razão das mação da agricultura, da economia no Município de Mucajaí, especialmente das duas colônias que foram
tas' que queimaram neste ano, Árvores e arbustos
que secaram e que morreram neste incêndio estarão
bastante afetadas e que V. Ex' conhece tão bem?,
O SR. ÉDIO VIEIRA LOPES - Sr. Senador,
prontos para propagar incêndios em maior propornão só no Município de Mucajar, mas também em toção'no próximo verão.
'
"Portanto, é preCiso que Govemo, Prefeituras,
dos os Municípios agrícolas de nosso Estado, se
houver um mínimo de condição propícia por partE! do
Senadores e Deputados procurem soluções para
evitar uma tragédia de 'maiores proporções no próxiperíodo de inverno, certamente Roraima terá -o lado
bom de toda essa história- a maior safra nas nossas
mo ano. (Palmas.)
colônias. (Palmas) Toda a área'cultivada no Estaldo,
OSR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A saluem todos os Municípios, está pronta para o plantio,
ção 'começa com um trabalho preventivo junto aos
nenhuma área ficou sem queimar. Todav'ia, 'a condi, agricultores."
"
ção de ,nosso produtor rural é bastante grave, devido' ':Finalizando,'pergunto: a'V.EXlse tem ,algum '
à falta de recursos para que eles pôssam mais e me- ", ' 'dócumento",algumá infoi1nação'que'G~mp'rovequé,
Ihor produzir.",
" , " ',.' , " " . ' ,
qualquerParlaméntar Federal deste ÉstádocontriV. Ex', que já foi Governador, e·a Senadora,
buiupara proibir envio de recursos a este Estado
ou para' atrapalhar a atuação dos Governo Federal
que já foi Primeira-Dama por duas vezes neste Estado, sabem mais do que tod~s nós que Roraima é poou Estadual no tocante à questão das secas e queibre e não tem como bancar recursos para o produtor
IÍ1âdas de Roraima. '
rural. É preciso que a Bancada Federal do nosso'Es' OSR'. ÉDIO VIEIRA LOPES - Sr. Senador, ob'viamente, não tenho nenhum documento 'que comtado, independentemente;da cor partidária,. vá aos
proveque"este ou aquele Senador tenha procurado
Ministérios, aos órgãos competêntes ,buscar cáda
pródúção nJral
dificultar a vinda de recursos para Roraima. Todavia,
centavo que puderem para injetàr
do nosso Estado. •
. ' ."
,." ~; ,,'
' reservo-me o direito de dizer que nem o mais fiel se' .guidor de um senador que tem a esposa candidata à
Mais ainda, é preciso urgentemente que a Bancada Federal, que tem negociado e adquirido tantas
' Governadora ou de Uma Senadora candidata a Gocoisas com o Presidente da República: concentre
' veriladora,coricorrendo com o Govemo atLial, em alesforços no sentido do perdão de dívidas ruràis' ou, '
gum momento procuraram ajudar. No máximo, pono mínimo, do adiamento no pagamento dessàsdívidem não ter atrapalhadO. Agora, não vão me con~vencer de 'que ajudaram a trazer recursos para o
das. Querer que o Estado banque essa cónta é querer o impossível, é querer soluções de países de PriGoverno do Estado. Nem o mais fiel seguidor acredimeiro Mundo para um povo pobre, talvez' do Estado
taria nisso.
mais pobre deste País. (Pàlmas.)'
,,"
O SR. PRESIDENTE (Romera Jucá) - AgradeO SR. PRESIDENTE'(RomeroJucá) - Deputa,ço ao Deputado Édio Vieira pelas suas observações
do Édio Vieira Lopes, existe, nas Colônias do Apiaú
e iinportàntes informações.
e do Roxinho, a possibilidade de ,novos,incêndios,., C'oncedo ,a palavra ao Prefeito Joaquim Ruiz
conforme preocupação do Procurador de justiça do
' para fazer seu depoimento. (Palmas.)'
"
Estado, que ,fez ontem uma explanação a~reSpE!ito
O SR. JOAQUIM RUIZ - Exm2 • Sr. Presíden• te da Comissão Especial do Senado Federal do
neste Gabinete. Está havendo orientação para' os
colonos no sentido d~ evitar qu.e tragédiB;~}orno
País, Senador Romero Jucá, Exm 2 Sr. Senador
essa não se repitam no Esta~o d~ ftoraif!l,a:? J' •
João França, Exmª srª Senadora Marluce, Pinto,
O SR. ÉDIO VIEIRA ,LOPES ~.É',fácildialo!lar,
começaria meu discurso, mínha mensagem facom V. Ex', porque é tão conhecedor da realidade' 'Iando sobre"a decretação do estado de' calàmida-,
. do Estado quanto nós. TOdos sabemósque,no,niode'públicá em)racema. Mas vourêveroiriícioe
mento, falar do perigo de um incêndio Iminente
parâberiiiar tàdos ospreseritesnapiâtéia,poís
matas e florestas do nosso Estado é absolutamente
este é um momento sublime para o novo Estado
cômico. Todavia, não nos podemos es'quecer de que
de Roraima, que começa cheio de problemas. Há
as florestas que foram.queimadas pela primeira.vez
' um fato histórico brilhante: num momento, vi pescertamente, nos próximos meses, estamo armaze- ,,, soas ligadasaum,grupo vaiando e outras aplaudinnando um volume enorme de material combusiív:él,' 'do.' Esse é o regime democrático que estamos viven"
que, no próximo verão, seráco"mo pÓlvoràpertode~" dó~Avocês, uma salva de palmas. (Palmas) "
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.Quero. também, nesta Casa que é do povo,
neste mómento histórico, parabenizar a complacência desta Comissão, que tem o conhecimento do que
é democracia. Digo isso, iniciando esta minha mensagem, porque a minha juventude foi a.do silêncio,
não teve essa liberdade de aplaudir e de vaiar.
.
Porque tivemos de decretar estado de calam idade pública '1'10 nosso Município? Sou Prefeito de
um dos Municípios mais pobres do nosso Estado.
Por isso, deveria ter humildade de procurar, mesmo
que empiricamente, informações...
(Manifestação do público)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por fa-

vor, vamo!?.fazer silêncio. Vamos continuar ouvindo
o convidado. Continua com a palavra o Prefeito Joaquim Ruiz.
. O SR. JOAQUIM RUIZ - Obrigado.
Estava falando do meu Município, que é pobre
e, por isso, eu deveria, respeitando a democracia,
calar-me e ouvir o engenheiro, que é o profissional
especializado no assunto. .
Deveria escutar os órgãos competentes. E, ontem, ouvi o pronunciamento do Ministério Público do
Estado, falªr1do sobre a preocupação com o que
pode, ocorrer com relação ao problema do lençol
freático e da estiagem e não sobre o que aconteceu.
Vou deixar com a Comissão cópia do decreto que
relata o motivo das nossas decisões e a época em
que foram tomadas, decretando o estado de calamidade pública no Município de Iracema.
Não fui o primeiro a fazê-lo. Independentemente de cor partidária ou de ideologia política, os Prefeitos de todos os Municípios estão unidos pelo bem do Estado de Roraima. Parabenizo publicamente o Prefeito do Cantá, que foi o primeiro a
perceber, no dia 9 de janeiro, junto à sua comunidade, a situação pela qual o Município estava passando. Em Iracema, iniciamos o processo de decreto de
calamidade em 22 de janeiro.
Passo, então, à Comissão o nosso decreto, relatando com detalhes o motivo dessa decisão, que
não pode ser tomada num estalar de dedos. Ela
deve ter critérios para que, amanhã, o Prefeito não
seja punido por atos que praticou ou por erros que
cometeu.
Sr. Presidente, a estiagem foi um fato imprevisto, porque não temos informações concretas. O Brasil em que não vivemos, o Brasil do sul maravilha,
este tem mais do que informação, nega, inclusive,
cultura ao povo que vive no norte do País. Já o processo de queimadaé.histórico, vem dos nossos antepassados, vem dos índios wapixanas, que habita-
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vam Roraima, e dos índios makuxis, que vieram do
Caribe para dar origem a este povo que aqui habita.
Esse é o processo histórico; o fogo, não. Devido a
essa· estiagem prolongada, o fogo fez esse estrago
que todos presenciamos.
.
.Esse é um fato, e 92% dos agricultores que vivem no nosso Município de Iracema fazem parte da
agricultura familiar.
Fiz o decreto também porque estavam vencendo as dívidas dos financiamentos do Procera e as
primeiras dívidas do financiamento do FNO Especial.
.Não tínhamos recursos para começar a fazer um trabalho preventivo, mas deveriamos tomar algumas
atitudes a fim de mitigar a situação caótica vivida por
nossos agricultores.
Quero fazer uma denúncia grave, aproveitando
este momento ímpar, em que há uma Comissão especial do Senado em nosso Estado. A Comissão
Nacional do Procera, Srs. Senadores, esteve aqui
no nosso Estado há vinte dias, quando o verde
substituiu a cinza. Ora, o equipamento dos pobres
agricultores do Estado de Roraima é o fogo, a cinza
é o adubo. Sem a titulação da terra eles não têm
crédito digno para mudar a sua história. Quando de
sua estada aqui, a Comissão Nacional do Procera
não ouviu, com absoluta certeza, nenhum segmento
da esfera política do Estado, nenhum órgão que tinha instrumentos para provar o estrago que o fogo
fez aqui. Empiricamente, a Comissão pegou um carro do Incra e foi vistoriar alguns projetos de assentamentos.
Quando eu soube disso, como Presidente da
Associação de Municípios, fiz uma reunião com os
colegas e ficou acertado que denunciaríamos que
essa Comissão, olhando o verde que já havia, a
água existente nos igarapés, não era capaz de fornecer um relatório ao Governo Federal no sentido de
que os pequenos agricultores do nosso Estado que
foram prejudicados passassem a ser beneficiados.
Faço essa denúncia publicamente para que V. E~s
tomem as medidas necessárias para reverter esse
relatório que prejudica acentuadamente o pequeno
agricultor do nosso Estado.
Prosseguindo, Srs. Senadores, veio aqui, há
uma semana, o Sr. Raimundo Lima, Assessor Especial do Presidente Nacional do Incra, Sr. Milton Seligman. Ele escutou o Sindicato dos Trabalhadores
Rurais, a CUT e alguns outros sindicatos. Não discuto o direito de esses sindicatos serem ouvidos ou de
participarem do processo, ao contrário, elogio. Acho
que o processo democrático deve ser participativo,
respeitando-se o direito de cada cidadão, mas o que
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discuto e coloco aqui como denúncia é que nãlo é
justo que no processo que estamos vivendo, uma
vez que o Presidente da República, Sr. Femando
Henrique Cardoso, é eleito pela maioria do povo
para govemar a nação, um governador de Estado é
eleito pela maioria para governar o povo de um Esta·
do e os prefeitos são eleitos pelo povo do Município
para govemá·lo, esses representantes de quem
vive no Município, porque o povo não mora em
Brasília ou no Estado, mas no Município, não se·
jam escutados. Houve uma entrevista coletiva em
que se falou que haverá uma intervenção no Incra
de Roraima. Não discuto o aspecto de mudanças;
o que coloco a V. Exªs como denúncia é a falta de
respeito que um cidadão do quinto escalão do In·
cra de Brasília tem para com o nosso povo. 'No
momento em que o agricultor mais precisava de
apoio, não se discutiu o financiamento, nem o pro·
longamento do Procera ou do FNO. Gostaria de
deixar isso claro aqui.
Srs. Senadores, tenho a honra de falar ares·
peito da dificuldade que tive, porque já fui Superin·
tendente do lricra, e denuncio que o Govemo Fede·
ral não tem interesse em resolver o problema fundiá·
rio do nosso Estado. Enquanto esse problema não
for resolvido, outros fenômenos como esse podem
ocorrer nos próximos anos, porque o agricultor que
não tem o título de sua terra não tem acesso a nada.
Peço, pois, veementemente, Srs. Senadores,
em nome dos pequenos, que agilizem ... O dinhE!iro
do Procera, que é o melhor crédito que existe para o
pequeno produtor, há dois anos volta, porque' o
agente financeiro, o BASA, está de costas para o
nosso Estado. O FNO especial também tem sido disponibilizado com restrição aos nossos pequenos
agricultores, muitos deles obrigados a comprar galdo
leiteiro quando nem sequer têm condições de criar
gado para corte. A tradição do nosso Estado é de
gado de corte desde quando vieram as primeiras I:abeças para cá, ainda enquanto éramos vila. visando
ao desenvolvimento da pecuária de Roraima.
srªs. e Srs. Senadores. desculpem-me a emoção, mas gostaria de deixar esses pontos como denúncias para a Comissão Especial, porque V. Eltªs
têm o poder de rever essa situação. Não faço crítica
à atual gestão do INCRA em Roraima, não critico a
direção do gerente do BASA, estou colocando os
problemas que são impostos de cima para baÍl(o.
Não nos devemos curvar perante as pessoas que 110mam essas decisões.,
Antes de encerrar, quero dizer à Senadora,
que citou duas vezes o meu nome, que é verdade,
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eu estava junto com v. Ex!! quando reverteu o qua·
dro prevendo verbas no orçamento para cinco prefei·
turas do PPB, uma das quais é minha. Falo sobre
esse assunto publicamente porque fui citado duas
vezes e na democracia tem que ser assim.
Coloco·me à disposição dos nobres Senadores
da República.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passo a
palavra à Senadora Marluce Pinto, Relatora da Co·
missão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Prefeito
de Iracema, Sr. Joaquim Ruiz, primeiramente quero
agradecer a V. Ex!! por estar aqui conosco. Vou fazer uma explanação não partidária, porém mais lógica, confor::ne o objetivo desta Comissão, muito embora tenha entrado no caso do INCRA até como
uma advertência ou crítica construtiva. Mesmo assim
seria bastante produtivo, porque nós, Parlamentares,
precisamos ter informações. Por mais que venhamos a este Estado, por mais que se visite, muitas
vezes alguns fatos não chegam ao nosso conhecimento.
Quero também agradecer publicamente a confirmação da alocação de recursos a prefeituras que
não pertencem ao nosso Partido, mas ao Partido do
Govemador. V. Exª falou que se fosse um prefeito
da minha sigla partidária, do nosso grupo polftico,
muito embora não o tenha como inimigo, apenas somos adversários ... A sua colocação é oportuna porque vem de encontro ao que tem sido dito por alguns: que não trazemos dinheiro porque somos negligentes ou porque não ficamos em Brasflia à procura. V. Ex!! tem ido muitas vezes ao meu gabinete.
depois de'eleito Prefeito. Temos conversado. tenho
ajudado no que posso e não tenho ... (manifestação
do público)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por favor, gostaria que fizessem silêncio para que continuássemos ouvindo a Senadora Marluce Pinto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Então,
Sr. Prefeito, se eu não me furto a destinar verbas
para prefeituras de outras siglas partidárias, como
vou atrapalhar, em Brasília, a vinda de recursos para
o Governo do, Estado, principalmente quando se trata de estado de calamidade pública?
Como V. Ex!! falou, o Prefeito Paulo Peixoto, no
dia 9 de janeiro, decretou estado de calamidade. Foi
o primeiro a se pronun~iar. No dia 12, S. Ex!! já se
encontrava em Brasília. No dia 13, fomos conversar
exatamente com o Ministro Catão na busca dos recursos, e, em momento algum, furtei-me a solicitar
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recursos para todas as prefeituras. V. EXª sabe muito bem, o seu Município recebeu 80 mil?
O SR. JOAQUIM RUIZ - Recebeu 75 mil, porque foi igual, ela abriu janelas.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não, refiro-me à da seca.
O SR. JOAQUIM RUIZ - A da seca foi 80 mil.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Se eu
quisesse fazer política, poderia ter solicitado recursos apenas para nossos Prefeitos, mas não acho
justo, porque, além de V. EXª não ser inimigo, o povo
não tem culpa e estava sofrendo.
Mas, Prefeito Joaquim Ruiz, tenho certeza de
que V. Exª vai prestar uma contribuição bastante favoravel e produtiva a esta Comissão ao nos informar
em quais localidades do seu Município foram construídas barragens, açudes ou cacimbas. Qual foi a
solução encontrada nessa época? Que obras foram
realizadas?
O SR. JOAQUIM RUIZ - As obras que V. EXª
está perguntando são as do Governo do Estado?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sim,
porque o Governo dç' Estado faz publicidade em televisão dizendo que para o Município de Irac:;ema fo,ram construídos 308 açudes.
O SR. JOAQUIM RUIZ - Temos açudes na
Região do Apuruí, um projeto municipal na época
ainda do Município de Caracaraí. Foram construídos
açudes na Região do Roxinho - uma parte dessa região pertence ao Município de Iracema, que são as
vicinais 03, a OS, a 12, e outras mais e na própria
BR.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. EXª
sabe informar se foram construídos em outras localidades dentro do Município de Iracema, que pega a
parte do Roxinho, do Apuruí e a própria sede?
O SR. JOAQUIM RUIZ - Na sede foram construídos dois poços, porque o problema de água estava muito violento, um com 75 metros de profundidade e outro com 82 metros, um no Barril Novo e o
outro, o melhor lençol freático escolhido pelo geólogo, que se encontrava dentro da área da Prefeitura, que eu cedi, para que se atenuasse o problema da falta de água no Município de Iracema A estrutura do sistema de abastecimento de água dava
para atender a uma demanda de 272 casas e, hoje,
para se ter uma idéia, existem 987 residências no
perímetro urbano - são dados da semana passada,
da Fundação Saúde.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Então a
construção dos dois poços não atendeu a sua comunidade na totalidade da sede?
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O SR_ JOAQUIM RUIZ - Os dois poços ainda
não. Há um problema de queda de energia lá, Srs.
Senadores. A energia é originada em Boa Vista e já
apresenta uma queda - vou falar pelas informações
que recebemos da área técnica de engenharia da
SER -; quando chega em Iracema, cai ainda mais.
Então, nunca chega com 220 volts, e isso dificulta a
capacidade do poço. Por exemplo, o poço tem capacidade de 10 mil litros por hora e, como essa energia
não chega a 220 volts, há uma queda, o poço trabalha na faixa de 4 a 5 mil litros, e isso prejudica e acaba criando mais problemas com a falta de abastecimento de água.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - E V. EXª
tomou alguma outra providência com relação ao restante da comunidade que não foi beneficiada com
essas obras?
O SR. JOAQUIM RUIZ - Como?
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Porque
atenderam 272 das 987 residências.
O SR. JOAQUIM RUIZ - Não; havia três poços
em Iracema que eram para atender a essa demanda, mas o aumento populacional nesses últimos dois
anos foi muito grande e, com isso, aumentou muito a
demanda; não dá para atender ao sistema de abastecimento. Mesmo construindo dois poços, ainda falta água.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - E com
referência aos R$80 mil? Como V. EXª empregou esses R$80 mil que recebeu da Secretaria de Políticas
Regionais?
O SR. JOAQUIM RUIZ - Esses recursos, parece que foi o Prefeito Paulo Peixoto que falou, eram
para fazer um poço, e ele está fazendo dois. Eu também; mas estou fazendo poço semi-artesiano. Foram alocados recursos para fazer um poço e vai dar
para fazer dois. Um vai ser na Vila São Raimundo e
o outro vai ser no Apuruí, que tem problemas muito
sérios de água. Quero dizer que quem fez a estimati- .
va do custo desse projeto para as prefeituras foi a
equipe de técnicos da Defesa Civil de Brasnia, que
veio comandadÍl. por um coronel, cujo nome não me
recordo, junto com técnicos da Seplan.. Existe um
preço básico por região que serve de referência para
trabalharmos, para que ,dep~is não tenhamos problemas com o Tribunal/de Contas da União. Era para
76 cacimbões, mas estamos construindo 80.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Prefeito
Joaquim Ruiz, ·seu Município não é grançle; V. Exª
falou que dois poços foram construídos na sede, e
há também poços no Apuruí e no Roxinho?
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SR. JOAQUIM RUIZ - Não, esses do Apuruí, que estou colocando, são cacimbões.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - É V. Ex!!
tem idéia da quantidade?
O SR. JOAQUIM RUIZ - Não tenho idéia, Senadora. Não fiz esse acompanhamento.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - No Floxinho, eles ficam logo à margem da estrada, naquela
parte que pega Iracema ...
O SR. JOAQUIM RUIZ - Lá, onde agora foi
aberta a vicinal 12, que se liga com a três, pega a
tronco, foram construídos vários, até perto de Campos Novos.
A SRA. RELATORA (Marluce pinto) - Prefeito.
Joaquim Ruiz,'sineeramente não tehho mais nada a
perguntar, porque o objetivo da Comissão são as
queimadas.
Perguntaria, antes de encerrar, se está havendo algum trabalho preventivo por parte de V. Ex!!, já
que tem experiência, não só como vice-prefeito, mas
também como superintendente do INCRA, e, agolra,
,como Prefeito de Iracema. Foi tomada alguma ação
que venha ajudar o agricultor com referência à dis~ri
buição de sementes, conservação de estradas?
O SR. JOAQUIM RUIZ - Foi feita recentemente
uma distribuição de sementes de milho, arroz pElla
Secretaria de AgricultUra do Estado. Estamos €,nvi ando um projeto à Câmara de Vereadores que cria
a "guarda verde". O objetivo é aproveitar os alunos
que estão terminando o segundo grau e dar a eles
uma perspectiva de vida, um incentivo para que eles
estudem e façam esse trabalho preventivo junto cóin
a sua própria família:
Vamos criar a "guarda verde". Esse projeto
visa fazer um trabalho preventivo e, para isso, temos
que investir muito na educação. No nosso município,
investimos muito na educação. Acredito que num
breve espaço de tempo vamos ter retomo em tE!rmos de meio ambiente, preservação, saúde ...
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Estou
satisfeita com as suas respostas.
Retorno a palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ - Indagaria ao Senador João França se quer fazer alguma pergunta.
O SR. ~OÃO FRANÇA - Quero só dizer ao nobre Prefeito Joaquim Ruiz que, quanto à denúncia
feita à COrT)issão Nacional do Proce ra, que veio de
Brasília, V.I/Ex!! pode ter certeza de que iremos lutar
em busca qe recursos a fim de que seja sanada a situação desses pequenos agricultores.
Acr~ito que não só eu mas também o Senador Romero Jucá e a Senadora Marluce Pinto temos
/'
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interesse no bem do nosso povo de Roraima. Portanto, vamos nos empenhar para resolver essa situação. (Palmas.)
O SR. JOAQUIM RUlZ - Sr. Senador, os subsídios que V. Ex!!s terão em mão serão de fundamentai importância para derrubar o relatório feito, mentirosamente, em relação ao problema ocorrido em Roraima.
O SR. JOÃO FRANÇA - Sem dúvida alguma,
iremos nos empenhar nesse assunto.
O SR. ROMERO JUCÁ - Farei algumas perguntas ao Prefeito Joaquim Ruiz.
V. Ex!! tem conhecimento se, entre outubro de
1997 e fevereiro de .1998, quando começaram os incêndios, existia algum programa de trabalho de' prevenção ou de orientação aos agricultores para evitar
a magnitude das queimadas, do incêndio?
O SR. JOAQUIM RUIZ - Não, Sr. Senador. E
Iracema, estamos desenvolvendo um trabalho com
relação à educação do povo, preparando a nova geração. Penso; Senador, qUe para esta geração, incluindo a minha, o que tinha que ter sido feito já
aconteceu, muito pouco dá para se recuperar. Penso que temos que olhar para o futuro. E estamos
tentando fazer isso, trabalhando na prevenção, com
a nova geração, essa garotada que está aí, que representa 70% da população do Município de Iracema.
O SR. ROMERO JUCÁ • Foi solicitado - como
foi ventilado em alguns momentoS - pelo Governo
do Estado que a Prefeitura repassasse os R$80 mil
que recebeu para obras de combate às secas para o
Governo do Estado ou que pagasse despesas que
foram encaminhadas pelo Governo do Estado, refe·
rente à construção de alguma obra civil?
O SR. JOAQUIM RUIZ • O Govemador falou
aqui hoje daquele eventual problema da despesa
com a qual o Estado estava arcando. Fizemos uma
consulta ao Tribunal de Contas e, como não era fa·
vorável, esse proces$o foi interrompido.
O SR. ROMERO JUCÁ • Até porque gostaria
de lembrar, e ia fazer essa pergunta ao Governador,
mas infelizmente S. Exª saiu antes, que, quando nós
gestionamos para liberar recursos para as prefeitu·
ras ...
O SR. JOAQUIM RUIZ - Estou, inclusive, com
parte dos recursos porque ainda vamos começar a
construção dos açudes, do poço semi-artesiano.
O SR. ROMERO JUCÁ - Quando gestionamos
para a liberação dos recursos, o Governador disse
aqui que a Senadora Marluce e eu havíamos solici·
tado a liberação para a Prefeitura e' não para o Governo do Estado: O Governador desconhece o Orça-
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mento federal. S. Exi' não sabe que o dinheiro que
que estava cada dia mais prejudicando os nossos
agricultores.
trabalhamos e conseguimos, o QDD da programa' No dia 14 de março, decretei estado de calamição financeira, era exatamente para a Prefeitura. Jadade pÚblica devido ao alastramento do fogo que
mais poderia ter sido repassado para o Goveri1Odo
Estado. (Palmas)
' o c o r r é u de uma hora para a outra. Nem sabemos
,
É importante informar que esses recursos' preonde teve início.
cisam ser gastos pelas Prefeituras e as mesmas preQuero dizer para a nossa platéia, para os nos. sos Senadores que a maioria da população do Municisam prestar contas desses recursos, até para que
cípio de Mucajaí é de agricultores. Temos a região
não fiquem inadimplentes -perante'o Governo Federal 'e para que tenhamos a condição de conseguir
dO,Tamanctaré, uma parte do Roxinho, o Apiaú, que
_conta com 29 vicinais longas, com uma população
mais recursos.
Fico satisfeito de saber que V. Ex@ pediu a opi'de 'àgricultores. Quero pedir, além da ajuda,que até
nião do Tribunal de Contas da União e que éste simhoje nos têm dado os Srs. Senadores, que dêem a
mão aos nossos agricultores, porque são pessoas
plesmente referendou aquilo que já estamos dizendo
há algum tempO: os recursos para os Prefeitos)êm
sofridas, que trabalham dia dia sem qualqüer conque ser gastos pelos Prefeitos, dentro do plano de
dição.
'aPlicação feito com' os, Prefeitos e prestado conta o '
O agricultor que se utiliza somente da enxada
,quanto antes.
e da foice tem muita dificuldades no trabalho. Quero
_ Para concluir, faço uma pergunta que tenho feidizer ainda que,' por causa da estiagem e do fogo
que se alastrou no nosso Município, ninguém conseto a: todos os depoentes. V. Exl' tem conhecimento
de algum documento ou de alguma ação concreta
guiu dormir naqueles dias terríveis por que passade algum Pariamentar que tÉmha obstaculizado ou
mos, principalmente as pessoas que lá moram.
tenha prejudicado qualquer atuação do Governo FeOnze horas da noite, chegavam mães desespera_ deral ou de qualquer atuação junto à população na
das, com seus filhos, porque os maridos estavam no
questão das queimadas e das secas?
Roxinho, nô seu lote. Vinham correndo pedir soéorro
O SR. JOAQUIM RUIZ - Sr. Senador, tenho
para que levassem homens lá para fazer o acero,
um ponto de vista. Penso que, às' vezes; há acusapará impedir' que o fogo chegasse até o seu pasto.
Cansei de, várias vezes, levantar-me às 23h e acorçóes dos dois lados. Cada pessoa analisa de uma
forma, e os enfoques são diversos. Mas' prefiro ficar
dar meu marido'para ir até Roxinho prestar socorro
com o meu ponto de vista: não. '
àquelas famílias.
O SR. ROMERO JUCA - Agradeço ao'Prefeito
Peço aos Srs. Senadores que dêem a mão ao
Joaquim Ruiz, Foi uma satisfação para a Comissão
nosso agricultor, que trabalha com sofrimento, que
recebê-lo.
. lhe dêem apoio, que vejam de perto o estado de caGostaria de chamar agora a Prefeita Terezilamidad~ em nosso Município. Os nos~ agricultonha, que está com o esposo doente: S. ExIl se deslores estão passando fome,' e eu" como sua reprecou até aqui e pediu prioridade. Vamos atendê-Ia rasentante, não posso socorrê-los porque a nossa
pidamente. Depois, continuaremos com a lista de
Prefeitura dispões de poucos recursos. É muito difjcil
oradores. para mim atender a 8 'mil habitantes, que são agrlc •
Com a palavra a Sr!. Terezinha, para suas cO-, 'cultores. Precisamos não só da ajuda dos nossos
locações.
Senadores como da ajuda dos nossos irmãos aqui
A SRA. TEREZINHA - Senadora Mariuce, Sepresentes.
nador Romero Jucá, Senador João França,SecretáMuitas famílias fi muitas entidades de Boa Visrio aqui presente, senhoras e senhores, como Preféita já têm se deslOCado levarido cestas básicas, mas
ta do Município de Mucajaí, a'convite do Senador
elas não são sl!ficientes. E li Prefeitura não tem condições de fornecer, todo dia, toda semana. cestas
Romero Jucá, estou hoje aqui para afudar naquilo
que for possível.
básicas para aquelas famílias. Uma cesta básica
para uma família com 10 filhos não é suficiente para
Quero dizer aos senhores que o Município de
um mês, nem para uma semana.
'
Mucajaí, com 11 mil habitantes, foi o mais atingido
pela estiagem.
Só quem está junto diariamente, quem está
No dia 20 de janeiro, decretei estado de emerperto daquele povo sabe da necessidade por que
gência naquele Município devido ao sofrimento do
está passando. A seca e o incêndio já passaram, O
nosso povo provocado pela estiagem, pela seca,
que nos resta agora é a fome, a mis~r~a ~aquelas

a

>, ,

'

','

,

,

"

.:
,

.....

159.08 Terça-Feira 17'

,

",

",

',"

.

.,

,

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Novembro de 1998

pessoas que' ,estão, morando debaixo de árvores.
recursos utiliz~dos? Por isso, o Govemadordo Estado agiu 'rapidamente, contando com o nosso, auxílio,
Muitas famílias chegam até ,a ~refeituraédizem:
·Prefeita, pelo amor,de Deus, compre pelo menos
(Palmas.) ,
.
uma lona para cObrir,os meus filhos, aqueles pequeA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. EJéI
nos, para que não tomem chuva" : ',' ' , ' " "
diz, que o Governador agiu com rapidez. Então, houTodos somos seres humanos. Vamos nos únir.
ve ação. Poderia informar à Comissão qual foi a
Graças a Dtlus, tenho,recebidoaajuda de todos os
ação rápida, concreta do Governo do Estado, no fiParlamentares. A amizade em primeiro lugar. Agianal de fevereiro, com relação ao seu Município?
A SRA. TEREZINHA - Quero dizer ao público
deço a eles. Peço maior compreensão e colaborae aos nossos Senadores que estou aqui como uma
ção para: os nossos Municípios carentes, que, depois
da seca e'do fogo, enfrentam a,doença, desde o pai
pessoa pública para defender o meu Município. Queaté o filho menor. ,No Roxinho, 'nesta 'semana, tive
ro ser bem clara e falar a verdade, porque a verdade
que mandar dois carros para' 'transportar aquelas
tem que ser dita.
'
'.
pessoas doentes. Eram 12 pessoas; dentro da 'Kom' Desculpe-me, mas sobre o que foi' mesmo que
bi, indo ao hospital, acometidas por um vírus. E ninV. Ex! me perguntou?'
guém descobriu ainda como acontecEIU.
, ,,'
A'SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sobre a
rapidez da ação govemamental, em fevereiro, em reEstou à disposição, Senador, para responder
sobre o incêndio, no que estiver ao meu alcance.lação ao incêndio. ,
Quero deixar V. Ex" muito à vontade. O que
O SR. ROMERO JOcA.;.. Agradeço à Prefeita
Terezinha.
'
" , , ,", ,,',
" ' ,,'
pretendemos é a obtenção de subsídios para o nosPasso a palaW:ll 'fi 'Senadora Marluce' Pinto,
so relatório: Se não 'fosse do meu interesse saber
Relatora da Comissão:'
," .
,,'
"
sobre essa questão, omitiria essa pergunta a fim de
que V. Ex"nãofalasse na ação' do Govemador.
A SRA: RELATORA (Marluce Pinto)~ Prefe~a
Terezinha;primeiramenté; agradeço V.EXB pela preMas, estamos querendo sabero que foi feito aqui no
senÇa em nossa Comissão, "
',"
'
Estado de ,Roraima. Gostaria de saber qual foi a
V. Ex! lembraexatlmentea partir de quando,
ação rápida promovida pelo Governador a que V.
no Município do Mucajaí, mesmo nas Regiões de
Ex" se referiu, nessa situação de emergência.
'
Roxinho, do Tamandaré, do ApiaÓ iniCiaram~Se'niio
' A SRA. TEREZINHA - Senadora, a colônia do
as' queimadas ,normais mas os incêndios? aual foi a
Apiaúfoi a mais atingida, Naquele local, há muitos
'
,,
'agricultores, e os soldados que vieram da Venezuela
data?
' , "
A SRA. TEREZlNHA':'" Senàdorá Marluce Pinficaram lá instalados. Esses soldados e a Policia Feto, foi no iníciodornês deJevereiro. Logo que iniciou
deral ficaram aéampados no início da Vila do Apiaú,
aquele incêndio,' já havia décretado estàdo de emordando todá assistência. Essa foi a primeira ação.
gência; nos dias 20 de janeir'o e dia 14 de março, deA SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V, Ex!
cretei estado de calamidade. O incêndio agravou-se
.falou em soldados que vieram da Venezuela? Pode
no final, de fevereiro.
.',,",
repetir, por favor?
A SRA. RELATORA (Marluce p'info)"': E nessa
A SRA. TEREZINHA - Senadora, uma equipe
época, V. Ex" procurou o Govemodo ,Estado, aqui
foi para o Apiaú, onde ficou acampada em uma fana pessoa do Goveniadqr; ,de algum a~sessor, Pélril
zenda, dando apoio a toda aquela área.
V. EJélprocurou o Govemodo Estado, fia pes' A SRA'. RELATORA (Marl,uce Pinto) - Prefeita
Terezinha, gostaria de saber se V. Ex" lembra qual
soa do Governador ou de algum assessor, para que
pudesse sócorrer o 'seu Município?"
foi a data daquela' reunião que tivemos em Brasília
com a Sr' Anna Peliano.
A SRA. TEREZINHA - Senadora, reuni-me
com todos os Prefeitos, porque Ó fogo já estava se
.. A SRA. TEREZINHA - Não lembro a data,
alastrando rapidamente, não só ,no Mucajaí. Teve
más lembro-me de que todos' os Prefeitos fomos
início no Roxinho e,no outro dia, 'já estava em Iramuito bem recebidos, Na primeira reunião, V. Ex!
cema. Nós, Prefeitos, ,nos ,reunimos e fomos ao
esteve conosco, depois estiveram presentes o SenaGovemador. S. Ex! já havia entrado em ação para
dor Romero Jucá e demais autoridades. Na semana
seguinte, voltei a Brasília, a fim de buscar recursos,
ajudar os Municlpios. As nossas Prefeituras são muipois quem precisa tem que buscar. E quem está em
to carentes e não sabiam como'agir numa situação
dessas, Os Prefeitos pensavam em trabalhar, fazar
Brasnia, sabe das coisas apenas por meio de um tealguma coisa. Mas, como, pagar, mais tarde, pelc"s
' lefonema. E, chegando lá, todos nos recebem bem.
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A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Quando
V. Exª esteve em Brasília, pela primeira vez, fomos à
Drª Anna Peliano exatamente em busca de cestas
básicas. V. Exª pode confirmar aqui a nossa atuação
junto a Anna Peliano - não só eu como o Senador
Romero Jucá, Luciano, Francisco Rodrigues - para
que todos os municípios fizessem parte daquelé} distribuição das cestas básicas. V. EXª pode confirmar?
A SRA. TEREZINHA - Estive em Brasília em
companhia dos demais Prefeitos, estive no gabinete
da o'rª Anna Maria Peliano, conversamos, falamos
sobre a necessidade do município, que recebe 100
cestas básicas por mês, e a necessidade de aumentar a quantidade de cesta. Este mês, já, nos foi informado que o município de Mucajaí, como os demais
municípios, vão receber 300 cestas por mês para
aquelas famíliàs carentes. Então, foi uma viagem válida.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - E, afora
a solicitação do acréscimo das cestas mensais, V.
EXª lembra daquela quantidade de 8.470, que havia
seguido uma relação por parte do Governo do Estado, e que haviam ficado de fora. os Municípios do
Cantá, Bonfim, Normandia e Uiramutan. E interferimos para que todos os municípios recebessem, inclusive o Prefeito de Roranópolis concordou que fossem retiradas mais cestas de lá para complementar
um pouco mais para o seu município que era o mais
atingido. V. EXª confirma?
A SRA. TEREZINHA - Lembro, mas não sei o
porquê, não sei se foi por engano, mas alguns municípios ficaram sem receber as cestas. Mas, na reunião, conversamos, combinamos, e foi resolvida a situação. Então, V. EXª confirma que os Parlamentares da Oposição - que estão sendo acusados injustamente de atrapalhar a chegada de recursos para o
Estado nesta situação caótica que viveu nos últimos
tempos - interferiram junto à srª Anna para que todos tivessem a participação, e que principalmente o
seu Município, que não faz parte da nossa sigla partidária, fosse o mais beneficiado em decorrência da
situação?
A SRA. TEREZINHA - Senadora, nessa parte,
penso que não deve haver sigla partidária porque...
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não,
exatamente.
A SRA. TEREZINHA -...as cestas não são
para a Prefeita, para autoridades, e sim para a nossa comunidade.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Prefeita,
penso que V. Exª não entendeu. Perguntei o seguinte: a distribuição das cestas não havia sido feita de
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acordo com as prioridades 'dos m.micípios, isto é,
havia municípios menos atingidos ~,elo fogo que estavam com uma quantidade bem maior, assim como
havia quatro municípios que não haviam sido contemplados. A relação seguiu daqui, da Presidente
Regional do Comunidade Solidária. Quando a Drª
Anna Peliano pul'0u a relação, falou da quantidade,
dos municípios contemplados e elas quantidades,
questionamOs para que os 14 municípios fossem
contemplados e que o seu Município' de Mucajaí,
que tinha sido o mais atingido, merecia receber mais
do que o que estava na relação. V:' EXª confirma
essa nossa interferência?
'
, A SRA. TEREZINHA - Confirmo, porque houve esSa interferência.
A SRA. RELATORA (Marluce, Pinto) - No ano
passado, 97, ,incluí uma emenda no Orçamento corrigindo e solicitando que para os Estados de Rorai·
ma e Amapá só houvesse a obrigatoriedade de
10%. Foi aprovada a emenda, e tenho um fax do Se·
cretário do Planejamento comprovando que ela existe.:.'
.
O SR. PRESIDENTE (Romer» Jucá) - Por favor, vamos ouvir a Senadora.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - E o ruim
é que se sabe que os que desviam dinheiro é que fi·
calTi nos chutando.
Recebi do Dr. César Mansoldo um fax de agradecimento, que ainda vou colocar no jomaL Ele dizia
de minha grande cooperação ao Estado; em decorrência da inabilidade do Sr. Gov~mador. Nunca tinha,
acontecido de -o ES,tado não poder aSSinai" convênios. Essa situação bCorreu na época dele, mas eu a
corrigi, mesmo tencto-err--vista ele já n~o fazer parte
do nosso grupo político. Então, é eHse o r~gistro qUE!
faço. (Palmas.)
, .~ ~. ," "Quero agradecer a presença da Prefeita Terezinha e dizer-lhe que estaremos sempre prontos, em
Brasília, como estive no ano de 1996, quando o seu
Município ficou "zerado' no Orçamento da União,
Gostaria que ela confirmasse aqui Q valor dos recur-sos obtidos, depois de termos aberto a rubrica e in-serido a emenda do saneamento. Você se lembra?
A SRA. TEREZINHA - A v~,-rdade sempre anda
comigo, por isso sou mulher, e, além de ser mulher,
sou mãe e amiga de todos. Graças a Deus! (Pai·
mas)
A primeira coisa que conseguimos em Mucajaí
foram habitações para pessoas Célrentes. Até o dia
15, estaremos concluindo o primeim projeto, no valor
de R$795.000,00. Foram construídas 114 casas, a
serem doadas a pessoas carentes. Há doze anos
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não conseguíamos fazer o que fizemos neste primeiro ano do meu mandato.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Palra
que as pessoas presentes tomem conhecimento, ElSsas 114 casas só foram construídas porque eu abri
a rubrica e consegui do Relator-Geral os recursos. E
isso nãó aconteceu apenas com o Município de Mucajaí. Com todos aqueles Municípios cujos Prefeitos
fazem parte do grupo político do Governador, agi da
mesma maneira, alocando recursos para todas las
Prefeituras. E tenho certeza de que, no dia da inauguração, não vou estar presente, mas o Sr. GovHrnador estará lá para fazer discurso e dizer que foi
ele que conseguiu construir as casas.
Estou sátisfeita, Prefeita Terezinha, estou muito satisfeita.
A SRA. TEREZINHA - Senadora, quero dizer
o seguinte: como falei que digo a verdade, e sou mulher, não vai haver inauguração para que não ha.ja
esse conflito. O Município de Mucajaí.talvez tenha 8
mil eleitores. Lá existe voto para todos, porque todo
cidadão é consciente e vota em quem quiser. Nilo
tem essa de dizer que seguirão a Prefeita só porque
sou eu a Prefeita. Eu tive três mil e poucos votos em
MucajaL Não vai haver inauguração, porque ess.1S
casas foram construídas para pessoas necessitadas, e vou entregar-lhes pessoalmente as chaves.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Muito
bem!. Muito bem!
A SRA. TEREZINHA - Não quero nenhum político ao meu lado, porque essas casas não foram fElitas para a política.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Muito
bem, Terezinha. Você faz muito bem. Veja o caso da
BR-174: foi construída com recursos do Governo Federal, por meio de .um empréstimo aprovado pelo
Senado, e dizem que é obra do Estado. O Guri, que
é da Eletronorte, é verba do Estado.
Então, ainda bem que existem pessoas como a
Terezinha, que não vai nem inaugurar as casas, vai
apenas entregar a chave ao próprio mutuário.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria também de fazer rápidas perguntas à PrefeilJa
Terezinha. A primeira delas é a seguinte: de outubro
a fevereiro, no período das secas, foi feito pelo Govemo do Estado algum trabalho de prevenção contra
as queimadas? A área do Apiaú e a área do Roxinho
foram extremamente atingidas, e eu gostaria de Silber se, antes do incêndio, os agricultores foram
orientados para não realizarem queimadas. Enfim,
que tipo de trabalho de orientação foi feito para provenir os incêndios? Foi feita alguma coisa?

Novembro de 1998

A SRA. TEREZINHA - Senador, esta é uma
resposta muito difícil, porque, desde a época dos primeiros habitantes do Brasil, utilizamos a queimada
na agricultura. Nossos agricultores não têm máquinas. Então, como fazer? Tem que ser com o fogo.
Daí surgiu o incêndio.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu perguntaria também se hoje ainda existe situação de
fome entre as famílias de Mucajaí, principalmente no
interior. A população está passando necessidade
ainda hoje?
A SRA. TEREZINHA _ A população está em
estado de calamidade e fome, Senador. Hoje é que
se vêem as pessoas que ficaram na rua, sem casa.
Há muita gente lá que não tem onde morar. Algumas
vieram para Boa Vista e estão morando com suas
famílias. Hoje é que precisamos de ajuda.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu perguntaria também se a senhora ouviu algum tipo de
·reclamação no tocante à distribuição das cestas: sobre a qualidade de algum alimento - se havia alimento estragado -, demora, ou filas muito grandes
para recebimento das cestas. Houve alguma reclamação desse tipo?
A SRA. TEREZINHA - Não, Senador.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Finalizando, ontem o Presidente do Sindicato dos Produtores disse que a qualidade da água da cidade de
Mucajaf está extremamente ruim, e que a população
está passando por uma situação difícil. É verdade?
A senhora confirma que está havendo problema no
abastecimento de água em Mucajaí?
A SRA_ TEREZINHA - Senador, no início das
chuvas, sempre há uma diferença na água; mas já
entramos em contato com a CAER - Companhia de
Águas e Esgotos de Roraima, que já está tomando
as devidas providências. Devido às muitas chuvas
. nas cabeceiras, o rio enche muito, e há uma diferença na água.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) _ Mas a
senhora já solicitou as providências?
A SRA. TEREZINHA - Já as solicitei.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de agradecer a sua presença. A senhora já disse, de público, que foi ajudada por diversos Parlarnentares. A senhom é do PP8, e eu gostaria de saber se existe algum fato concreto ou documento sobre algum Parlamentar ou outra pessoa que tenha
atrapalhado a liberação de recursos para o Municlpio de Mucajaí ou para o Governo do Estado.
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A SRA. TEREZINHA - No meu Município, tenho ajuda. Até hoje, todos meus projetos foram libe.
rados por todos os Parlamentares.
O SR. PRESIDENTE (Sebastião Rocha) Agradeço a sua presença, srª Prefeita. Suas colocações foram importantes.
"
. Eu gostaria de chamar o Delegado da Agncultura, José Renato Andrade, juntamente com o Dr.
João Manoel Coimbra, Diretor de Meteorologia do
Ministério da Agricultura, especialista na área de clima. Agradeço a presença de V. Sªs.
Pergunto se a Delegacia da Agricultura tem alguma questão a abordar, para depois passarmos à
fase das perguntas, não só ao Sr. Secretário, mas
também ao Dr. João Manoel.
Peço silêncio aos presentes.
Com a palavra o Dr. José Renato Andrade.
O SR. JOSÉ RENATO ANDRADE _ Primeiramente, agradeço o convite que me foi feito pelo Senador Romero Jucá, Presidente da Comissão, e
.também aos demais Senadores.
O Ministério da Agricultura sempre colaborou
com lodos os governos dos Estados. Nesta oportunidada, apresento-lhes o Dr. João Cóimbra, Diretor do
Departamento de Meteorologia.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) _ Agradeço a V. EXª e convido o Dr. João Manoel Coimbra
para responder às perguntas dos presentes.
Inicio perguntando-Ihe sobre a questão da pre., visão climática: tivemos um problema grave de seca
. e a' oportunidade de debater esse problema'pela Imprensa. Desde quando o Ministério da Agricultura
sabia que haveria seca em Roraima, que se agravaria e poderia chegar aos incêndios?
O SR. JOÃO MANOEL COIMBRA - Boa noite
a todos. Senador, o Instituto Nacional de Meteorologia mantém serviço aqui em Roraima desde 1923.
Como Técnico em Meteorologia, comecei a atuar na
área em 1970. Então, já tenho algum conhecimento
do clima de Roraima.
O efeito EI Nino começou a se tomar presente
em 1957/58, 1965/66, 1972/73, 1982/83, 1986/87,
1991/92, 1997/98. Os piores períodos se concentraram no período de 1982/83 e 1997/98.
Em 1997, logo no início do inverno, notamos
alguma coisa de irregular nos primeiros meses - janeiro e fevereiro - com chuvas muito acentuadas.
Então começaram a propalar o efeito EI Nino. Isso
começou a se agravar com a chegada do invemo,
que foi bastante fraco. Em agosto, acabaram as chuvas e o verão se prolongou até o mês de março.

.
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O·SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)- Isso significa que, na verdade, já havia previsão, a partir de
agosto/setembro, de que a, seca seria grave e que
teríamos, conseqüentemente, uma' situação extrema mente difícil para o Estado de Roraima?
O SR. JOÃO MANOEL COIMBRA - É verdade. A partir de agosto já havia previsão de que seria
uma seca muito prolongada e um período bastante
difícil.
'
O SR •. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Essas
informações eram públicas? Como essa informação
flui no âmbito do Governo Federal e do Ministério da
Agricultura?
'
O SR. JOÃO MANOEL COIMBRA ~ O Instituto Nacional de Meteorologia emitia diversos alertas
por meio da Imprensa. Esses alertas chegavam até
nós e os divulgávamos por intermédio da televisão,
rádio e jomais.
..
...
.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Em algum momento, o senhor foi convidado, ou esteve em
reunião, a partir de agosto, com o Govemo do Estado ou com a Secretaria de Agricultura para discutir
alguma política de combate, de enfrentamento a
essa seca, enfim,' para discutir as conseqüências
desse processo? Houve algum desdobramento, aiguma previsão do Govemo do Estado na busca de
uma discussão para encontrar um modelo que pudesse minorar o sofrimento que estava previsto que
vi~
.

o

SR. JOÃO MANOEL COIMBRA.,.. Não. Nós
relatávamos esses fatos pela Imprensa. A'Secretaria
de Agricultura muitas vezes solicitava esses dados e
nós os fomecíamos. Não sabemos que providências
foram tomadas.
.,
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) -:.,Na verdade, o senhor poderia afirmar que era sabido que ~
haveria seca em Roraima e que essa seca seriagra~
ve, até. pela amostragem dos outros anos, quer êi~
zer, há mais ou ~enos uma distribuição climáti~ \
quase cíclica nessa questão da seca e da . chuva nà\
Estado de Rorai~a.
•
\
O SR. JOAO MANOEL COIMBRA - Perfeita-,
mente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Qual é a
previsão para este e para o próximo ano quanto à
questão da seca e das chuvas no Estado de Roraima?
O SR. JOÃO MANOEL COIMBRA - O efeito
EI Nino prevalecerá até dezembro.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá)- Este
ano, teremos ainda uma situação de seca no Estado
é

,

.
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de Roraima, apesar das chuvas que estão caindo
agora? .
O SR, JOÃO MANOEL COIMBRA - Perfeitamente, porque essas chuvas estão caindo em pequenas quantidades e com alguns veranicos, o que
está, inclusive, favorecendo o aparecimento d~ lagartas nas plantações. Então, é previsto um verão
também bastante acentuado, que poderá trazer sérios problemas de seca e de queimada.
. O SR, PRESIDENTE (Romero Jucá) - O senhor foi procurado, nesse período, pela Secretaria
de Agricultura do Estado ou por alguém do Governo
do Estado ou pela Defesa Civil do Estado para discutir as previsões deste ano para Roraima?
O SR. JOÃO MANOEL COIMBRA - Sim, já fomos procurados pelo pessoal da Secretaria de Pllanejamento e da Secretaria de Agricultura no intuito
de se fazer uma rede de meteorologia estadual para
se prever possíveis condições de tempo durante a
seca e também para a prevenção de queimadas.
(Aplausos.)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) • O senhor tem ainda alguma informação relevante quanto
a essa questão da seca, do EI Nino ou da queimada
que pudesse fornecer para a Comissão e para os
presentes?
O SR. JOÃO MANOEL COIMBRA - Sim, sugiro que se faça uma política de divulgação contra as
queimadas para se evitar problemas futuros, que poderão acontecer brevemente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) • Agradeço a presença do Dr. João Manoel, dizendo-lhe que
suas informações foram muito importantes; e agradeço também a Delegacia do Ministério da Agricultura.
De minha parte estou satisfeito. Indago aos
Srs. Senadores se desejam fazer alguma pergunta.
(Pausa.)
Como ninguém se manifestou, o Dr. João Manoel Coimbra está dispensado. Agradecemos malis
uma vez a sua presença.
O SR. JOÃO MANOEL COIMBRA;... Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) • Convido
a Deputada Aurelina Medeiros para fazer suaexposição ..
v. EX@ pode falar de onde se encontra.
A SRA_ AURELlNA MEDEIROS - Senador
Romero Jucá, Presidente da Comissão Especial do
Senado; Senadora Mar1uce Pinto, Relatora desta
Comissão; Senador Sebastião Rocha; Senador João
França. Eu queria dizer-lhes que é uma satisfação
tê-los aqui nesta Casa e poder participar, juntamente
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com várias autoridades deste Estado, dos debates
que certamente darão origem a várias outras discussões ou a formas de atuação com relação ao incêndia e à seca que assolaram o nosso Estado.
Pedi permissão para participar deste debate
pelo fato de ter sido, durante o ano passado e até
início de abril deste ano, Secretária de Agricultura do
Estado de Roraima e ter participado e sofrido bastante as conseqüências desta catástrofe. Ouvi, ontem, várias referências que me levaram a buscar algumas informações que estão em meu poder, mas
fica dnícil levá-Ias para mais próximo de onde estão
falando as outras autoridades.
Não é novo o que todos já disseram aqui. No
Estado de Roraima predomina a agricultura familiar,
formada por pequenos agricultores, migrantes, colo,J
nos na sua maioria.
Ontem, ouvi alguém dizendo que, nos nossos
projetos de assentamentos, estavam se formando
ou se perpetuando o que se chamou aqui de depósitos humanos ou até depósitos de agricultores. Nós
não fugimos, ninguém é cego a essa realidade, diante de tudo o que foi dito aqui, nem sequer se poderia
cogitar em negar isso.
Qual a causa disso? Por que esses depósitos
de seres humanos se formam nos projetos oficiai§
de assentamentos no nosso País?
Além de toda questão estrutural que envolve a
questão da posse da terra e da agricultura no nosso
País, que tem a ver com a própria titulação da terra,
com a própria situação de posse da terra, com o desemprego, com as várias causas que geram as diversas correntes migratórias que formaram depósitos de agricultores no Paraná, em São Paulo, em
Mato Grosso, Rondônia, Amazonas e depois Roraima, a nossa última fronteira, entendemos que há
uma questão histórica, uma herança, que é a realidade do nosso País. É isso que está acontecendo
hoje aqui em Roraima, que nos dá um tipo de produtor caracterizado, ontem, aqui, por esta Comissão quase com essas palavras - como o colono assentado em picadas, sem crédito, sem assistência técnica, sem escola, sem título definitivo da terra e sem
estradas. É realmente esse o perfil do nosso colono.
Têm sido cobradas providências do Governo
do Estado, e temos ouvido aqui manifestações justas, da platéia, com relação a providências para melhoria de vida desses agricultores. O responsável pelos assentamentos oficiais dos colonos no Brasil e
no Estado de Roraima, que não é exceção, é o Inera, é o Governo Federal.
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Gostaríamos de dizer que a política do Governo Federall com relação aos assentamentos executados no Estado de Roraima, está sendo feita em picadas, com agricultores sem cr~dito rural, apesar de
existir o Procera como linha de crédito oficial para
esses assentamentos, apesar de existir no Incra, oficialmente, recursos creditícios para o que chamamos de crédito de assentamento, que são recursos
destinados ao fomento, alimentação e habitação dos
colonos assentados nesses lotes. Inexiste assistência técnica, como foi dito aqui, porque a política de
assistência técnica do G<;lVerno Federal foi esfacelada, inclusive no nosso Estado. E hoje isso não deveria existir, porque o Incra acabou de criar o Projeto
LUMIAA, um projeto específico para assistência técnica aos colonos assentados nos seus lotes.
Admira-me não existir, hoje, assistência técnica
a esses produtores. Realmente, os colonos estão
sendo assentados em picadas, sem estradas, escolas, sem várias condições que possibilitam a fixação,
Ou até a sobrevivência desses colonos no campo.
Infelizmente, essa política perversa de assentamento é executada pelo Govemo Federal . É ele
que dá o título definitivo da terra, não é o Govemo
do Estado. É o Governo Federal que executa a política de reforma agrária e colonização no nosso País.
Infelizmente, não vêm recursos do Incra, ou do Governo Federal, para assentamentos no Estado de
Roraima.
Vou caracterizar um pouco a situação do nosso
colono, que é a pessoa que sofre hoje alguns 'metros' de conseqüência das queimadas que aconteceram aqui. Há alguns "metros" aqui de conseqüência
das queimadas, do fogo e da seca que assolaram o
nosso Estado. Há também alguns 'quilos" de açudes.
Queremos falar ainda sobre o assunto, focalizando melhor a questão que foi o objetivo desta Comissão, ou seja, as causas do incêndio.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Solicito
aos presentes que não se manifestem para que possamos continuar ouvindo a exposição.
Já foi dito aqui, e parece-me - não tenho dados técnicos, nem policiais ou investigatórios - que a
causa dos incêndios foi a estiagem, que foi um fenômeno anterior aos incêndios, que foi intensificado
pelas queimadas dos nossos cerrados e das roças
dos nossos colonos.
,,'
Chamamos ess~s queimadas de queimadas
culturais. Dados oficla'is do INPA informam que 62%
dos nossos cerrados queimam anualmente em con-'
dições normais de:clima, por questões que se dizem
/
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·culturais". São os nossos indígenas, os nossos vaqueiros, os nossos colonos, os nossos transeuntes
que passam pelo local e jogam ali uma ponta de cigarro. Essa é uma das causas das queimadas. Com
a baixa umidade e com a estiagem que estava ocorrendo no Estado, certamente essas queimadas fugiram ao controle das pessoas.
Eu também gostaria de dizer que as queimadas realizadas pelos colonos são legais. Uma taxa é
paga, para que o colono possa desmatar e queimar.
(Palmas.)
É I::!om que se diga que se trata de queimadas
controladas. Tenho certeza de que, com a estiagem,
as queimadas fugiram ao controJe do colono, que
queria queimar somente aquele pedaço de terra que
ele cultivou para plantar. (Palmas.)
Ainda há pouco, o João Manoel me disse que
não tinha condição de prever se iria chover ou não
em junho. Hoje, tenho os dados de todo o ano passado, mas, geralmente, esses dados são fomecidos
no final do mês, quando já ocorreu o fenômeno. Ele,
que tem muito mais competência do que eu para falar sobre isso, caracterizou muito bem o fenômeno
EI Nino, que teve início em abril de 1997.
O mundo não se preocupou muito com o Estado de Roraima, porque começamos a sentir os primeiros efeitos do EI Nino no nosso invemo, que começou em maio. Não houve ali uma seca imediata;
houve uma redução de índice pluviométrico. Por
exemplo, em abril, choveu pouco; a média anual era
de 119 mm, e choveu apenas 79 mm. Em maio, choveu metade do normal; em junho, menos da metade;
em agosto, ocorreu o mesmo; em setembro, pratica~
mente não choveu, como também em outubro, em
novembro e em dezembro. Com isso, o que aconteceu? Temos um regime de chuvas diferenciado. Enquanto o Brasil inteiro passou a se preocupar com
as secas a partir de dezembro, aqui já tinha ocorrido
o inverno em maio, em junho e em julho, e o atravessamos sem maiores problemas. (Palmás.)
Eu participava, mensalmeQte, de reuniões de
Secretários de Agricultura fará daqui. Se não me engano, em dezembro, participei de. uma reunião em
Recife, quando ali estavam representados os maiores Institutos de Pesquisas Meteorológicas deste
País, como o INPE, o INPA e outros. O Nordeste estava angustiado para que'se dissesse se poderia haver o plantio. Por exemplo, o Secretário de Agricultura do Piauí, o Aroldo, quase chorava ao dizer: "Na
minha região, na região norte do Piauí, os produtores querem plantar. Posso ou não plantar?". E nenhum instituto se aventurava a afirmar se, naquele
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período, iria ou não chover naquelas localidades, até
porque o fenômeno EI Nino é imprevisível, podendo
provocar seca ou enchente; inclusive, o tempo de
sua permanência é imprevisível. As previsões que o
INPA nos dava em dezembro -naquele período, fique i muito animada - eram as de que, em maio, o
Estado de Roraima estaria livre da seca, porque estariam terminados ali os efeitos do EI Nino. Mas estes não terminaram, apesar das previsões feitas por
aquele Instituto de Pesquisa naquele momento.
Tínhamos em mãos o conteúdo de uma €,ntrevista, apresentada na Folha de S.Paulo no dia 30
de março, com o Dr. Márcio Nogueira Barbosa, Diretor do INPE. Alguém perguntou por que o INPE não
pode estimar a devastação em Roraima e o Dr. Márcio dizia que são utilizadas as imagens do Satélite
NOAA, que tem uma capacidade pobre de enxergar,
limitada a um quilômetro quadrado. O equipamento
não consegue calcular a área queimada, apenas a
localização dos focos. "Tudo o que estão dizendo é
chute", afirma o Dr. Márcio, Diretor do INPE. "A situação, obviamente, é grave, mas ninguém do IINPE
é capaz de atestar a proporção da área já destruída
no Estado de Roraima."
Uma outra pergunta: "Por que o monitoramento
de Roraima não estava sendo feito desde o início do
ano?". Dizia o Dr. Barbosa: ,"A estação do NOAA
está localizada em Cachoeira Paulista e não c()nsegue cobrir o Brasil todo. O extremo norte do País
está descoberto. Isso nunca preocupou muito até há
alguns meses. Não acontecia nada na região. A
grande preocupação era a Floresta Amazônica e
não o Estado de Roraima."
Perguntaram ainda: "Por que a estação do Cachoeira não recebe imagens de Roraima?" E ele dizia: "A estação não tem alcance. O NOAA passa em
faixas, a cada hora, de um lugar para outro."
Ainda se perguntou: "É possível dizer há quanto tempo não há uma seca dessa proporção na região?" Ele dizia: "Nem no EI Nino de 1982 a seca foi
tão intensa."
Pergunta-se: "Quer dizer que só a partir. de
abril o fogo seria controlado com, a ajuda das chuvas?" A resposta dele: "sim".
"O INPE já previu uma seca dessa proporção
na região?" Ele dizia o seguinte: "Quando fizHmos
uma apresentação em dezembro sobre o EI Nino, no
Palácio do Planalto, para mostrar,o que aconteceria
no Sul e a seca do Nordeste, falamos também da
Amazônia. Está lá registrado e todo mundo isabia
que a Amazônia estava seca." Só que aqui o nosso
invemo já tinha passado.
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Pergunta-se: "Na época, não houve interesse
do Govemo em fazer algo?" Ele responde: "Não,
porque Roraima nunca foi preocupação."
Estamos colocando essas coisas como causas.
Eu gostaria de dizer, para não me alongar muito, quais as conseqüências principais do incêndio
em Roraima. As conseqüências estão aí, elas foram
ditas por todos que me antecederam. As conseqüências são um desequilíbrio ecológico se!p. precedentes no Estado, com pragas e doenças. Ainda ontem,
foi explicado, aqui, pelo Secretário de Agricultura, o
ataque de lagartas que está acontecendo, acabando, pela terceira vez, com o plantio dos agricultores.
Enquanto ainda estamos discutindo o incêndio que
aconteceu no início do ano, a lagarta esta acabando,
pela terceira vez, com o plantio dos agricultores!
Eu já disse aqui que temos metros de conseqüências do incêndio, citando, até nominalmente,
quantos hectares de queimada, quantas casas,
quantas galinhas, quantos pés de árvore do Sr. Elias
Pereira Cardoso, da Vicinal12 do Apiaú, foram queimados. As conseqüências estão aqui.
Quanto tem queimado de cultura permanente?
É bom que se diga que, apesar de termos dados do
IBGE, que não podem ser contestados, dizendo que
não tivemos grandes perdas na safra, nós as tivemos logo depois da safra. Os armazéns dos agricultores (llIe ficam nas roças foram incendiados.
A plantação mandioca, que é urna cultura de
ciclo médio, foi dizimada pelo fogo. Os bananais, os
laranjais, a cultura permanente do nosso Estado foi
dizimada pelo fogo. Foi ar que o colono ficou sem ter
o que comer. Foi aí que veio a vergonha...
(Intervenções da platéia)

O SR: PRESIDENTE (Romero Jucá) - Vamos
ouvir a ex-Secretária de Agricultura.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Uma outra
conseqüência da queimada, hoje, é a vergonha do
produtor rural que não pode pagar suas contas nem
tem com o que plantar novamente. É o êxodo rural.
Todo mundo que não tem como ficar no campo está
vindo para a periferia de Boa Vista passar fome.
Essa é outra conseqüência.
O que estamos fazendo para minorar os efeitos
disso tudo? Assistimos ...
(Intervenções da platéia.)

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por favor!
Deputada, um minuto só. Não estamos fazehdo comício. A senhora não está fazendo um comício
aqui. Podíamos ter um pouco de cuidado.
A Deputada está relatando uma situação grave,
está relatando dificuldades pelas quais as pessoas es-
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tão passando e a platéia está vibrando como se fosse uma coisa boa. Por favor, vamos ter calma...
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Posso fazer
o quê, Senador?
Qual é o objetivo da Comissão? 'Causas e conseqÜências das queimadas. Eu estou relatando as
conseqÜências. Mas eu vou parar...
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Não, eu
quero queâ senhora fale. Eu só quero que as pessoas façam- um pouco de silêncio para ouvir e para
que possamos avaliar esta questão com tranqüilidade.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Estou falando tudo isso em razão do que foi perguntado
aqui: ·0 que está feito? O que aconteceu? Qual a
conseqÜência? O que fizeram? O que fez o Govemo
do Estado? O que fez o Govemo Federal?" Mas eu
vou parar e vou ficar à disposição para perguntas.
Durante as perguntas, podemos esclarecer outras
questões.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Então,
passo a palavra, agora, à Senadora Marluce Pinto,
Relatora da Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputada Aurelina, V. Ex' é Deputada nesta Casa...
(interl/enções da platéia)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por favor, vamos fazer silêncio.
Ouvimos a Deputada Aurelina e, agora, vamos
ouvir a Senadora Marluce Pinto. Vamos ouvir os outros Senadores que vão fazer perguntas. Por favor,
vamos ter um pouco de consciência e ouvir os depoimentos.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Ex' é
Deputada nesta Casa e pode.escolher qualquer lugar para falar, mas, em decorrência das vibrações,
que -são normais, eu gostaria de solicitar à prezada
amiga que venha para a tribuna, porque fica mais
próximo...
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Senadora,
eu gostaria de permanecer aqui, porque aqui está
um acervo de informações que vai me dar respaldo
para responder às questões.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Podia
trazer...
. (Intervenções da platéia)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por favor! Nós vamos ter que retirar as pessoas do recinto,
porque assim não é possível, ninguém pode continuar o trabalho.
Até agora, tivemos paciência de ouvir com respeito. Por favor, vamos ter respeito.
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A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto) - Deputada, não é insistência, mas, com todo o respeito que
lhe tenho, vai ser difícil V. Ex· ouvir minhas perguntas e eu, suas respostas.
O que nos interessa é o que vai ficar gravado.
Então, pode até haver manifestações. Estando mais
próximo é muito mais prático.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Claro, Senadora, só preferi ficar aqui. ..
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) ~ Entendo, e vi que V. Ex' já usou toda documentação ...
(Tumulto no recinto)
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por favor, vamos ouvir.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputada Aurelina, da mesma maneira que V. Ex' chegou
com a documentação até aí, sinceramente, é só
para facilitar os trabalhos.
Deputada Aurelina, primeiramente quero agradecer a sua presença, e até em consideração a explanção de V. Exª com referência aos assentamentos, muito embora fuja um pouco do objetivo da Comissão, mas conheci V. Ex' aqui no Estado como
uma técnica; assumiu o Iterai ma, trabalhou junto aos
colonos na nossa administração, desde a primeira.
Tenho certeza que V. Ex' não desconhece que a
sua grande prática, atualmente, nesse serviço também foi em decorrência daquelas duas administrações, principalmente a última.
Eu apenas gostaria de r~lembrar que nos idos
de 1994, nem nós, políticos, nem os técnicos ,do Estado e muito menos os produtores rurais se preocupavam com a atuação do Incra. Não que eu queira
desmerecer o Incra, mas V. Ex' acompanhou tão
bem o trabalho, não somente na Secretaria de AgricultiÍra como no Instituto de Terra. O Estado supria
/âs necessidades dos agricultores. Por isto ninguém
questionava o Incra, que desenvolvia pouquíssimos
projetos. Nunca, no Estado de Roraima, o Incra teve
um desempenho, em termos tanto quantitativo como
qualitativo, como o dos últimos anos. São 31 projetos, vários quilômetros de estradas construídas, vários quilômetros de estradas recuperadas, várias escolas construídas nas vicinais, vários armazéns. Mas
a necessidade é tão grande que não dá vazão aos
poucos recursos que aqui chegam para satisfazer as
necessidades dos produtores. Sem contar com tudo
que falei, ainda existem os créditos de alimentação e
fomento acrescidos aos de habitação.
Sendo assim, Deputada Aurelina, tenho certeza que se o Incra, nesses últimos três anos, tivesse
a atuação da época em que V. Ex' estava no Iterai-
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ma, tenho certeza de que a catástrofe seria bem
maior. V. EXª lembra muito bem quando foi construída a RR-170. Acompanhou passo a passo, faz,endo
um levantamento. Ali foi feito verdadeiramento um
assentamento, embora não o assentamento através
do Incra, mas do Iteraima; as ferramentas que V. Exª
com o Governador entregavam; os grãos,' numa
quantidade bastante significativa. Jamais um produtor, àquela época - V. EXª é testemunha - recebia
sementes inferiores às suas necessidades, porque
lhe perguntavam quantas linhas, e ele respondia e
recebia; era com o milho, o arroz, o feijão, o capim.
Também desejo que haja uma atuação bem
mais ampla. Se houvesse recursos seria ótimo. Na
verdade, os recursos do Incra para o Estado dE) Roraima, para fazer a recuperação das estradas e a
construção de alguns quilômetros para o exercício
de 1998 - como consta no orçamento do Incra para
o nosso Estado - é inferior à verba citada pelo Govemador - que o Estado gastou. só agora nE!SSeS
primeiros dias do incêndio. Por esses dados, chega'se à conclusão de que não poderemos nunca levar
em consideração a atuação do Incra, porque, realmente, não existem os recursos.
V. EXª falou do desequilíbrio, da cultura pE!rmanente, que foi dizimada, da mandioca, do crédito
para os produtores, que não existe. Agora, pernunto
a V. EXª se, mesmo antes da seca, em janeiro, mesmo antes das queimadas, o produtor rural, na sua
consciência e no seu conhecimento, estava sendo
bem assistido ou já enfrentava dificuldades.
.

SRA. AURELlNA MEDEIROS - Senadora
Marluce Pinto, se V. EXª me permite, eu queria dizer
que, no tempo em que eu era técnica da Secn~taria
de Agricultura - desde o primeiro Governo do Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto -, tanto naquele tempo como agora, o Govemo do Estado continua financiando a política de assentamento no Estado de Roraima.
O Incra, continuo afirmando, apesar de executor da política de colonização e reforma agrária do
nosso País, deixa - sempre deixou, como V. Exª
mesmo citou - para o Estado a responsabilidade de
assumir esse colono dentro de tudo o que é necessário para atender as suas necessidades. Começando, como V. EXª citou, pela RR-170. Era um projeto
do' Estado. O Estado abriu as vicinais, assentclu os
colonos, entregou ferramenta, como V. Ex! falou, e
construiu, até agora, sete escolas ao longo da. RR170. O Incra assumiu esse projeto e até agora não
fez nada na RR-170. (Palmas.)
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Como V.EXª diz, o Estado, naquele tempo, assumia e atualmente continua assumindo. Não sei o
Orçamento do Incra, não discuto muito isso. Refirome à questão da responsabilidade da execução das
políticas agrícolas que tanto se exige neste Estado.
Acredito que todos os presentes sabem. Quando se
fala em política agrícola, já soa como algo muito demagogo.
_
O que é política agrícola? É crédito, sementes,
assentamento, fomento à produção, assistência técnica, um conjunto de instrumentos que forma a política agrícola do nosso Estado, do nosso País. Com
relação às sementes, como V. EXª perguntou, respondo pelos dois anos - 1997 e 1988 - em que fiquei à frente da Seéretaria de Agricultura do Estado
de Roraima. Não sei se está presente algum produtor do sul do Estado que possa confirmar o que digo,
mas nunca se entregou semente .tão oportunamente
neste Estado como nesses dois anos. Até porque,
neste ano, produzimos, no Estado de Roraima, as
sementes de .arroz e de milhó, sementes necessárias ao Estado para que os nossos agricultores as
plantassem no início do ano. (Aplausos)
A SRA~ RELATORA (Marluce Pinto) - Essas
perguntas são dirigidas à Deputada Aurelina e somente de S. EXª me interessam as respostas ..
Deputada Aurelina, sei como os produtores rurais têm admiração pelo trabalho de V. EXª, inclusive
já ouvi dizer que V. Ex@ foi uma ótima técnica, mas,
como Secretária, eles até entendiam o pouco tempo
disponível que V. Ex! dispunha para dar assistência.
Abordei esse tema, a agricultura, porque, para
o desenvolvimento do Estado, também temos que
levá-Ia em consideração. No ano passado, no Município de Caroebe, ouvimos os produtores reclamar a
falta de semente, a falta de sacaria, a falta de caminhões para o transporte e a falta de conservação e
construção de novas estradas. Tudo isso, Deputada
Aurelina, nos foi dita pelos prefeitos. No final de semana estive por três dias no Município do Alto Alegre e ouvi os produtores dizerem que, neste Governo, não foi construído um palmo sequer de estrada.
As vicinais, construídas nos últimos três anos, foram
de responsabilidade do Incra. No que diz respeito à
recuperação de estradas, nada houve, porque as estradas continuam praticamente intrafegáveis, inclusive está presente um vereador de Alto Alegre, que
nos acompanhou, e pode confirmar o que estou dizendo. Havia trechos em que precisamos caminhar,
e pontes prestes a ruir.
O trabalho desta Comissão é justamente saber
como as coisas estão ocorrendo para que conste em
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nos~so relatório o 'que está sendo feito no âmbito estadual, porque não podemos esperar pelo Govemo
Federal, que tem a obrigação de ajudar. Não tenho
procuração do Presidente Fernando Henriqu~ Cardoso para defendê-lo, mas temos de considerar que,
desde a época da Constituinte, existe o FPE para todos os Estados. Realmente o menor FPE é o dàqui.
Vocês não avaliam a nossa luta; em Brasília, para
conseguir:recursos, porque a sua liberação é feita
em termos de percentuais, e acreditam que o Estado
de Roraima é quem mais recebe. Haja vista que os
recursos vindos,de Brasília, por intermédio do FPE,
não são tão baixos assim, pois foram suficientes
para construir 300Km de estrada na BR-174, com
recursos do Estado; 40Km da 401; asfaltou-se Alto
Alegre; fez-se uma hidrelétrica com recursos próprios; fez-se mais de 7 Mil casas, em regime de mutirão, e todos esse prédios. Exatamente é a reciprocidade, da qual V. Ex! não entende nada.
Deputada Aurelina, isso é como um bom chefe
de família. Às vezes, um chefe de família ganha menos do que um outro e tem uma qualidade de vida
melhor porque sabe administrar o. seu salário. O
mesmo ocorre aqui. No Estado, não há um governante que saiba administrar os recursos. Essa é a
realidade.
~ Pergunto a V. Ex!, já que ouvi os seus questionamentos, com toda cautela, mesmo fora do objetivo.É muito fácil quando não querem ouvir a verdade. Os Parlamentares não são objetivos, têm que
ouvir desaforos e sair dizendo que concordam com
tudo. Na minha bolsa, não há dinheiro do Governador para eu chegar aqui, e elogiá-lo., Então, fico à
vontade para falar o que eu quiser.
Deputada Aurelina: V. ExB percorreu o Estado
inclusive como Secretária de Agricultura. Embora
saibamos, nas reuniões de Brasília, que, em determinadas regiões, muitas vezes as informações que
colhemos são de pessoas que desconhecem os lugares dos quais falam,' nãO se t;ata~ do caso de V.
Ex!, que conhece a realidade do Estado.
Quando tudo começou, ou seja, quando o gado
não mais tinha praticamente água para beber, e as
queimadas tomaram um vulto que já não era o normal, isto e, como V. Exª estava acostumada a assistir no decorrer dos anos, V. Ex! foi até o Governador
para adverti-lo da situação, que estava bastante diferente dos anos anteriores?
A' SRA. AURELlNA MEDEIROS - Antes de
responder, apenas com relação ao que V. ExB já falou, assevero que conheço be~ o Estado de Roraima. (Palmas) Fui até companheira de viagem de V.
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Ex! em muitos buracos e em muitas estradas ruins,
ou 'seja, estradas de terra, que, a cada ano, precisam ser recuperadas.
.
Anteriormente, não tive a oportunidade de ser
Secretária de Agricultura como àgora, mas digo a V.
Ex! que também andei pelo baixo Rio Branco. Conheço bem este Estado.
~
Quanto à 'construção de estradas, ninguém
desconhece o quanto foi asfaltado, durante este Govemo, no Estado de Roraima (Palmas). Isso, por si
só, diz muita coisa. E, pelo que sei sobre o interior,
foram recuperadas e abertas muitas estradas pelo
Governo estadual. Algumas ainda foram feitas pelo
Incra. Conheço todas essas estradas, por isso posso
dizer. '
Também na minha bolsa não há dinheiro do
Governo do Estado. Nunca houve, igualmente quando fui Técnica: V. Ex! sabe disso. Nunca recebi dinheiro para comprar minha consciência.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não me
referi à V. Ex!, porque já conversamos muito sobre
esse assunto.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Senadora,
tenho todo~o respeito por V. Ex!. Desculpe-me se a
mensagem não foi para mim, mas penso que ficou
entendido dessa forma.
.
A Senadora Marluce Pinto perguntou~me se eu
adverti o Governàdor a respeito da questão do inéêndioe da seca.
,I

Durante vários meses do ano, como disse,
houve uma estiagem. Dados meteorológicos nos informavam que haveria chuvas, mas não com normalidade. fndices pluviométricos mais baixos, mas que
permitiram aos produtores, em sua maioria, colherem suas roças. Isso ocorreu até agosto. Em setembro, choveu pouco, e em outubro não choveu pouco,
e, em outubro, não choveu. Também choveu pouco
em novembro. Nesse curto período, não com recursos concedidos a título de emergência, mas pela
ação direta do Governo do Estado, foram construídas pequenas barragens na tentativa, ainda, de armazenar água. Fez-se essa obra, como pode ser
visto na Vícinal 32, do Caroebe - se houver algum
produtor aqui daquela região poderá testemunhar
esse fato - em mais de 30 casos e em outros locais.
Em dezembro, estávamos nos Municípios que,
historicamente, mais sofrem com a fana de água,
como Bonfim e a região de Taiano. Já buscávamos,
de alguma forma, por intermédio de algum mecanismo, tentar minorar esse problema no Estado de Ro·
raima. Não era preocupação' nacional, porque, na·
quele momento, se iniciaria o "invemo· nas regiões
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mais notáveis do nosso País_ Em Roraima, que quase não a chama atenção, não havia motivo de inquietação, a não ser do Estado e da Secretaria de
Agricultura, haja vista as ações que começaram a
ser empreendidas naquele instantE!.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto)- Deputada Aurellna, ontem, o Secretário de Agricultura informau que o fato que relatarei a seguir não se deu na
gestão dele. Se tiver ocorrido durante a sua gestão,
talvez V. Ex@ possa nos ,explicar. '
Quais empresas trabalharam na construção
das cacimbas, açudes ou barragens?
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Certame,nte,
Senadora, isso foi solicitado oficialmente ao Gov~mo
do Estado. A sistemática de execução foi feita dai seguinte forma: a Secretaria de Agricultura fazia a indicação técnica, que equivale ao planejamento, da
atuação em determinada região pelo fato de estar
mais seca. O DNER calculava o número de metros
cúbicos de terra e o valor disso. Dava-se, então, inicio ao processo.
Vinte e duas firmas particulares trabalharam.
Chamamos, para uma reunião no gabinete do Govemador, todos os empresários da construção civil
que nos pudessem ajudar com as refroescavade,iras
de que dispunham no Estado ou fora dele. Trabalharam com o Governo do Estado: Dantas Comercial,
WMP, Terra Terraplanagem, Sá Engenharia, Dantas
e eia, Placom, Equador, Versão, Fama, DNN Construtora, Terranave, JS Cavalcanti, CCS Construtora,
Capital Construtora, JB Queiroz, Terra Reta, AF Bor... ges, Paraná, Santos e Santana, Controle, Roraidan
e Transequador. Esse trabalho de escavação foi efetuado em Roraima para atenuar os efeitos da. seca, ..
Temos informações, decerto serão passadl~sà
Comissão, acerCa das quantidades de buracos, que
cada empresa, em cada município, cavou~.Até por~
que cada produtor que recebeu um poçoouc coisa
que o valha assinou uma ficha. Há várias caixas
desses formulários, referentes a todos os Municípios, assinados pelo técnico da Secretaria e pelo
produtor beneficiado. Evidentemente - embora pense que essa leitura nada acrescentará -, temos at relação nominal, com os devidos endereços (que dizem respeito à viéinal e ao lote), de cerca de mil
agricultores do Alto Alegre, explicitando cada local
onde foi realizada a escavação.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputada Aurelina, V. ExII, então, confirma que foram 22
empresas particulares que trabalharam?
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Além dessas firmas, em suas diligências, em determinadOfI 10-
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calidades como Taiano e em algumas comunidades
indígenas, como Jabuti, e várias outras que podem
ser indicadas, V. ExII encontrará barragens e açudes
construidos pela administração direta do Governo do
Estado, ou seja, sem ser por intermédio dessas em-.
·presaslistadas. '.
. ,.'
.
A SRA. RELATORA.(Marluce Pinto)- Deputada Aurelina, na qualidade de Relatora desta Comissão, solicito a V. ExII a documentação, até porque
precisaremos comprovar - pois está registrado - o
que está sendo falado.
Hoje, quando fiz as mesmas perguntas ao Govemador, em sua explanação, S. ExII me informou e mandaria a relação - que não eram poços nem
barragens, que as cacimbas deveriam ser feitas e
que apenas duas empresas de Manaus tinham se
responsabilizado por esses serviços. Segundo o Govemador do Estado, as empresas não dispunham de
maquinário para realizarem essas obras. E seu Govemo havia contratado - S. ExII repetiu isso duas vezes, a pedido meu'- duas empresas de Manaus. Foi
a informação que S. ExII nos prestou.
Haverá, na gravação, uma grande distorção
com relação aos dados fomecidos por V, ExII e pelo
Govemador. Então, para que o Tribunal de Contas
da União possa fazer uma avaliação da veracidade
dos fatos, é preciso que acompanhem, no relatório,
as provas materiais, que são exatamente esses documentos a que V. ExII se refere, relacionados à
contratação das 22 'empresas. Além disso, mais de
. mil produtores rurais, apenas no Município do Alto
Alegre, assinaram terem recebido essas obras que
foram executadas em seus lotes. (Palmas.)
Então, Deputada Aurelina, V. ExII pode ficar
tranqüila, pois' satisfará as expeetatiliasdesta c6~
. . . missão.,.. desde que recebamos os documentos.' , ."

.

'.

'.

~

, "

.

~

.

.

..

.

'A SRA. AURELlNAMEDEIROS'': S"'Senadoc
ri. gostaria de explicar algo que está meio equi~oca
do e que, desde ontem, estoO ouvindo no plenário.
,,c

.'

.

Na entrega desse documàrito pelo Secretário
de Agricultura, esses quadros nele contidos foram
interpretados como obras eXecutada~ pelQ. G.ovemo__.
do Estado. Aqui constam poços, açudes e barragens. Os mencionados quadros, com ofícios de encaminhamento aos Srs. Ministros Arlindo Porto, Gustavo Krause, Antônio Kandir, entre outros, referemse à proposta do Govemo
Estado a essas instituições. Está escrito para quem quiser ler, inclusive
para qualquer comissão do Tribunal de Contas da
União ou de outro Tribunal. É o ofício do Govemo do
Estado encaminhando a essas autoridades intor-

do
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mações sobre a necessidade de recursos para a elaboração dessas obras.
Quanto aos poços a que a Senadora Marluce
Pinto se referiu; e sobre os quais o Governador disse terem sido duas firmas de Manaus - não me lembro disso -, são poços artesianos! É outra coisa! Foram contratadas máquinas do Estado do Amazonas,
porque no Estado de Roraima não existe nenhuma
firma com perfuratrizes. capazes de encontrar água
no subsolo a 50 m, 70m ou até 80 m de profundidade. Quem sabe mais do que eu sobre o assunto é a
CAER, porque foi a executora desse serviço, e não
a Secretaria de Agricultura: Essas firmas foram con'. tratadas no Estado do Amazonas' para cavar poços
.. artesianos para consumo humano das vilas!. Como
exemplo citamos o poço artesiano do Baliza, de São
Luís, e de Iracema.
Esclareço que não ouvi o Govemador dizer
que foram duas firmas. Se ele disse, certamente conh~ce mais do que eu. Devem ter sido duas firmas.
A SRA, RELATORA (Marluce Pinto) - Deputada Aurelina Távora, todas as vezes em que V. ExD
usou da palavra, fiquei escutando; agora, peço a
gentileza de V. Ex" para ouvir duas explicações.
Em primeiro lugar, quando V. Ex" mostra essa
planilha e.diz que houve má interpretação, não temos culpa se, da tribuna, o Secretário de Agricultura
falou sobre o que havia sido realizado em termos de
. obras. Ele passou-nos a planilha, eu realmente
olhei-a e percebi que era um plano de trabalho. Mas
plano de trabalho todos fazem, e depois se executam as. obras. Quando vi as quantidades, pedi imediatamente a confirmação pela fita de vídeo em poder da Comissão, para ver se as quantidades coincidiam. Quando recebi o vídeo, perguntei ao Secretá.rio de Agricultura: "V. Ex" confirma: que as obras que
constam aqui nessa planilha foram executadas?" A
fita vai estar aí para comprovar.
Agora, como posso duvidar quando ele diz que
foi executada. O Secretário de Agricultura apresentou-se, embora tenha mencionado que, à época, não
era Secretário. V. Ex" estava sentada, podia até ter
pedido um aparte, para corrigir o que ele havia falado, mas não o fez.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Eu pedi sim.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Depois
V. Ex" nos esclarece como estou fazendo agora. Na
presença de V. Ex" ele falou tudo isso e complementou, porque eu lhe perguntei qual era o cargo que ele
- ocupava antes de ser Secretário e se era cargo público .. Ele falou que era técnico e assessor da Secretária de Agricultura. Não restavam dúvidas para
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mim. Agora, como já falei desde ontem, isso aqui
não é novidade, citei até o caso dos prefeitos. Tenho
certeza, porque já ouvi de prefeitos que pagaram,
com seus 150 mil, as obras executadas. Como também tenho certeza de que o Govemador irá devolver, porque como ontem falei ainda há tempo de corrigir. É preciso que devolva, porque os prefeitos têm
que executar suas obras com o acompanhamento
dos vereadores e prestar contas no Tribunal de Contas da União.
A mim não interessa ser conhecida em Brasília, no Senado, como parlamentar representante de
um Estado que só tem irregularidades .. Muito pelo
contrário. Ontem mesmo falei que poderíamos até ficar calados, s6 fazermos as perguntas, ouvirmos as
respostas e não termos advertido que fizessem adevolução da verba das prefeituras, porque não podiam os prefeitos pagarem as obras que foram executadas pelo Govemo do Estado: Essa é a real ida. de. Não estamos com novidades, porque isso foi explicado e estavam presentes na hora o Secretário do
Planejamento e a Chefe da Casa Civil, e falei, propositadamente, porque tinha certeza de que ela tem
condição de advertir a todos para fazer essa devolução. Foi esse o nosso questionamento.
Diz-nosV. Ex" - e quero que fique registrada a
sua resposta - que esta planilha é apenas um plano
de trabalho. Então, como é que existe uma fita rodando diariamente, como sendo uma publicidade
institucional do Governo do Estado, onde se diz exatamente que foram construídos, por meio de um
mapa>-'- não"'mostra a localidade - que tem o nome
de todos os Municípios, cada um com uma cor diferente e há uns buraquinhos que correspondem a
cada obra executada. E refere-se exatamente, Deputada Aurelina, como obras feitas pelo Govemo do
Estado. O rapaz que faz a propaganda diz que não
nascemos aqui e as propagandas são de fora. Nasci
no Brasil - País que defendo - e considero Roraima
como uma terra minha e não interessa como é a minha pronúncia. Minha pronúncia é minha.
Boa Vista, SrD Aurelina, o locutor cita que são
195 açudes, e ainda aponta Normandia com 635,
Pacaraima com 105, Bonfim com 405, Cantá com
808, Amajari com 125, Alto Alegre com 1471, Mucajaí com 643; Iracema com 308; Caracaraí com 43;
Caroebe com 409; Baliza com 62; São Luís do
Amauã com 388 e Rorainópolis com 186.
Então, na planilha, o quàntitativo para todos os
Municípios é igual e aqui é variável. Há uns com
mais, outros com menos. Mas, se somarmos, o total
é o mesmo. Não é a Senadora que está falando que
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Govemo do Estado construiu 5.783, mas sim a
propaganda da televisão. Esclareço - e todos sabemos - que gravação de fita não tem validade jurídica, mas, neste caso, por se tratar de propa!janda
com registro oficial, havendo planilha e a conlirmação dessa, tem tanta validade quanto qualquer outra

pronto. Certamente, a Comissão terá acesso a ele, e
os técnicos que irão colaborar com V. Ex"s constarão com que preço se constrói um açude e com que
preço se constrói uma cacimba. Dessa forma, esses
processos de pagamento mostrarão se com R$ 500
reais se constrói um açude.

prova material.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Senéldora,
façamos a comparação entre os dois quadros. Neste, há um titulo que diz assim: "Necessidade de i'nfra-estrutura social e produtiva. Ação emerg,encial
para os Municípios do Estado de Roraima em 11998."
E aqui consta: "Alto Alegre - 10 poços - porque inclui as vilas e a cidade -, 100 açudes, com 220 metros, mais 300, mais uma barragem'. Essa é a previsão. Na verdade, a planilha de execução das nossas
cacimbas é esta aqui. Não são 5.700, mas 6.185. Há
alguns ajustes a serem feitos. Certamente, à época
da veiculação da propaganda, ainda devia havEIr máquinas trabalhando em algum lugar, sem a conclusão, ou não devia haver ainda o acompanhamento
técnico. Mas o executado e programado foi esse. E
é para isso que estamos pedindo ajuda do Govemo
Federal.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputada Aurelina, lamento. V. Exª explicou com tanta ênfase, mas a alegria dura pouco, pois não podemos
considerar seis mil cacimbas como açudes. Quem
não sabe a grande diferença que há entre as cacimbinhas e os açudes?

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputada Aurelina, cada vez mais estou satisfeita com o
depoimento de V. Ex", pois chegamos à conclusão
de que a realidade do Estado é a das cacimbinhas
de R$500,00.

A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Senadora,
Ex" terá acesso aos processos. E os recursos
não vieram todos do Governo Federal; receb4~mos,
para esse fim, apenas R$ 1 milhão, os R$ 500 mil tiveram outro destino. Certamente, esse montante
não dá para cobrir as despesas.

v.

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - R$ 1,5
milhão. R$ 500 mil para a defesa civil; R$ 1 milhão...

Agora, o Governador, por meio de publicação
enganosa, quer mostrar ao povo de Boa Vista que
construiu 5.783 açudes, porque sabe que o povo
não vai fiscalizar. Propaganda enganosa paga com
recurso do povo é crime: É· bom que se diga que
propaganda paga com recursos públicos só pode ser
institucional. Propaganda enganosa é crime.
Então, para que fique registrado: devo explicações, no momento, à Deputado Aurelina, pelas respostas às minhas perguntas. Deputada' Aurelina,
muito obrigada pelas informações, fico muito grata
pela participação de V. Ex". Não tenho nada mais a
perguntar. Realmente, o que foi construído aqui foram apenas as cacimbinhas,'e não os açudes. Muito
obrigada.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Eu não disse isso, Senadora. Eu disse que foi construída alguma coisa que vale o dinheiro que foi pago. (Manifestação no recinto)
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Como
é? Eu gostaria que V. Ex" repetisse, porque eu não
ouvi.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Eu não sei
o nome, já chamaram de tanta coisa, mas foi construída alguma coisa que vale o dinheiro que foi pago,
com certeza. (Manifestação no recinto).

A SRA. AURELlNA MEDEIROS - R$ 1 milhão
para a defesa civil e exército - parece-me -; R$ 1,75
milhão para os Municípios e R$ 1,5 milhão para o
Estado. Só que os recursos para o Estado estão
apenas liberados, Senadora.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de pedir silêncio, por favor.

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Já es- .
tão aprovados.

A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Obrigada,
Excelência.

A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Apenas
concluindo meu raciocínio, gostaria de dizer que,
apesar de, na época, os processos forrnalizados serem isentos do processo licitatório, em função do decreto de emergência, não se dispensou, de forma alguma, a formalização desse processo, que está lá,

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Eu gostaria de saber se o Senador Sebastião Rocha e Senador João França querem fazer alguma pergunta.

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Obriga·
da, Deputada.

O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Sr. Presidente, apenas para dizer que acredito que essas informações serão muito importantes na consolida-
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ção do relatório. Aliás, não sei se estou enganado,
Sr. Presidente, masessasinformaçõesnuncaforam
tão bem esclarecidas como neste momento (Manifestação No Recinto).

É claro que .seránecessário que a Comissão
faça a conferencia com a documentação que deverá ser apresentada e logicamente, pela responsabilidade que tem a Deputada, essas informações
deverão ser comprovadas mediante exame da documentação. Agora, eu entendo que a Deputada colocou uma questão muito importante quando se referiu
que, também, ninguém - me parece que nenhum
dos depoentes -:- tinha ainda manifestado especificamente, pontualmente, os prejuízos e os principais problemas, as principais conseqüências quanto
à produção agrícola, essa questão das lagartas já tinha sido mencionada, mas não com tanto detalhe.
Portanto, eu apenas digo que, de minha parte,
estou satisfeito, porque creio que já temos um elenco de informações bastante grande, inclusive para
propor soluções, que é outro objetivo da Comissão
- além de investigar, além de fazer uma análise da
documentação -, sugestões, soluções para os problemas que ainda estão por vir ou que estão acontecendo após a queimada, e até prevenção, haja
vista a possibilidade de uma seca intensa de novo
no Estado.
Todos nós esperamos e torcemos para que
não haja incêndios daquela proporção; mas a seca,
pelas informações meteorológicas, pelo menos neste aspecto, parece que há uma previsão concreta de
nova estiagem muito forte no Estado de Roraima e
talvez na Amazônia, sobretudo neste Estado; portanto, providências devem ser tomadas ..
Sr. Presidente, não tenho perguntas a fazer.
(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romero JuGá) - Eu gostaria de fazer algumas perguntas à Secretária Aurelina Medeiros.
Secretária, nesses últimos quatro anos, o Orçamento da Secretaria de Agricultura cresceu, diminuiu ou ficou como estava? Havia recursos para assistência técnica e prevenção e combate a incêndios
ou orientação ao agricultor num valor compatlvel
com o tamanho e com a necessidade do Estado de
Roraima?
A SRA. AURELINA MEDEIROS - Em relação
aos últimos quatro anos, eu não tenho condição de
informar agora. Nos últimos dois anos, nos quais eu
me envolvi mais diretamente com a Secretaria de
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Agricultura, tivemos um Orçamento aprovado pela
Assembléia. É claro que quem está numa Secretaria, como eu estava, gostaria de dispor de todos os
recursos possíveis para executar todos os projetos;
mas tivemos o que foi possível.
O Orçamento deste ano não foi inferior ao do
ano passado, e houve recursos, inclusive significativos, destinados à assistência técnica e extensão rural do Estado.
É bom que se diga que a política de assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais de
Roraima é bancada quase exclusivamente pelo Govemo do Estado. E nós dispomos, no interior, de 21
escritórios ou as hoje chamadas Casas do Produtor,
que são extensões da Secretaria de Agricultura nas
diversas localidades .do interior do Estado, com técnicos, com veículos, que caminham se arrastando,
na tentativa de dar o melhor que podem aos produtores rurais do Estado em termos de assistência técnica.

Digo mais: quando eu era Secretária de Agricultura, proibi e deixei de participar da Comissão
Procera Lumiar do Incra, porque foi criado um projeto paralelo de assistência técnica no Brasil,
quando se podia fortalecer a estrutura que está aí
tentando viver há tantos anos. Em vez de o Governo Federal alocar recursos para nos ajudar a fortalecer essa estrutura que temos enraizada por esses interiores, foi criada uma assistência técnica
chamada Projeto Lumiar, que está contratando
técnicos que andam, coitados, quando muito de bicicleta ou nas caronas dos técnicos da Secretaria
de Agricultura, tentando prestar uma assistência técnica melhor que a nossa.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A assistência técnica é fundamental. Se não tivermos
uma assistência técnica estruturada, não vamos
ter a condição de orientar o agricultor, e ele vai ficar solto. Ficando sblto, o agricultor não vai ter
condição de obter nem a informação correta. Houve recursos para isso?
A SRA. AUREllNA MEDEIROS - Sr. Presidente, V. ExA está certo.
Tivemos recursos, sim. Eu não trouxe os dados, mas posso aflnllar que o projeto de assistência
técnica aos produtores rurais leva a maior fatia do
Orçamento da Secretaria de Agricultura; a maior parte é destinada à assistência técnica e ao fomento a
produtores. Não t-snho certeza qual dos dois é mais
representativo, ma~i são os dois maiores projetos:
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assistência técnica aos produtores rurais e fomelnto

à produção agrícola. .
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. EJé-!
falou da questão do Projeto Lumiar e da assistência
técnica do Incra; falou também da titulação. Nós ~emos algumas barreiras na questão da titulação, na
questão do crédito, que ficou pior com o fechamento
do Banco do Estado de Roraima, banco que eu crie'i,
e foi fechado, é preciso que se diga isso, e também
a questão da assistência técnica.
'
Por que o Incra não foi contatado para que 10sse feito um trabalho, em conjunto e único, tanto na
questão da titulação quanto na questão da assistência técnica? Cada um puxa para um lado e, nessa
questão, quem perde é o agricultor. Não dá para entender isso.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Claro, Senador, essa questão está sendo discutida pelo Ministério; inclusive há uma discussão bastante intensa
com relação a essa duplicidade de ação do Governo
Federal, entre o Ministério da Agricultura e o Inera.
Esse assunto foi tema de debate em vários foros de
Secretários de Agricultura do País e também entre
técnicos do Ministério da Agricultura da área de as~
sistência técnica, juntamente com técnicos do Inc:ra.
É preciso que esse consenso ocorra primeiro em
âmbito nacional para que as diretrizes cheguem aos
Estados e possam ser seguidas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Insisto
na questão do trabalho de prevenção. Para mim,
houve uma falha muito grande do Governo do Estado nesse sentido.
. V. EJé-! colocou dados importantes que mostraram que, em abril, a luz amarela havia se acendido,
e, em setembro, a luz vermelha. Na verdade, sabíamos, já em setembro e outubro, com o resultado das
chuvas, que teríamos uma seca muito forte. E tivemos, depois de setembro, cinco meses, até fevereiro, para que começassem a ocorrer, no Estado, as
queimadas.
V. Ex! era Secretária de Agricultura, e eu per~
gunto: por que não foi feito um trabalho de prevenção? Não sairia mais barato o aluguel, por hora, de
trator parei mecanizar os assentamentos do que contratar trator para abrir cacimbinha, uma vez qUE! já
houve a queimada? Estamos gastando muito, e estamos vendo o povo sofrer mais. Se o trabalho de
prevenção fosse feito, o Estado e o GovemoFederal
teriam gasto menos e nâo haveria sofrimento. Por
que não se atentou para isso? Se a seca ia ser
maior, a possibilidade de incêndic- não passou pela
cabeça dos técnicos ou da equipe ácnica daagril:ul-
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tura? O que motivou a não-preparação de uma ação
mais concreta, mais forte de prevenção?
Além da questão da mecanização,poderiam
ter sido adotadas ações simples. Por exemplo, se tivessem sido montadas brigadas de incêndios em alguns assentamentos, onde o incêndio foi maior,
mesmo começado, haveria condição de ter sido con:
trolado, e não foi isso que aconteceu. Na verdade,
os agricultores fizeram, em fevereiro, o que faziam
todo ano: prepararam a queimada da sua roça para
plantar. Só que esqueceram de avisar aos agriculto~
res que, em vez de a situação serde umidade e condições normais, eles estavam sentados num barril
de gasolina. Na hora em que eles acenderam o fogo,
o Estado explodiu. Foi isso o que aconteceu.
Estamos falando do Estado de Roraima,masé
importante que se diga que o objetivo maior desta,
Comissão é mostrar ao Governo Federal que a política agrícola na Amazônia tem que ser reformulada,
inclusive com o trabalho' de prevenção. Esta é a
questão. Por isso, é importante levantar as falhas. '
Não estamos querendo crucificar a Deputada
Aurelina, ex-Secretária da Agricultura, não é lsso.
Estamos querendo levantar o quadro real, para que
não se cometa o mesmo erro. Não podemos come7
ter novamente, nem em Roraima, nem em outros
Estados da Amazônia, o erro que se cometeu aquiDeputada, podemos discordar de ações de governo, mas jamais passaria pela cabeça de qualquer
um de nós que; deliberadamente, V. EJé-! ou qualquer
outra pessoa atuaria de forma a prejudicar o Estado
de Roraima; não estamos pensando nisso. Então, já
que a agricultura conta com excelentes técnicos, já
que V. Ex! não agiria contra o Estado de Roraima,
por que não ocorresse a prevenção?
A SRA. AURELINA MEDEIROS - Senador, o
maior testemunho na questão da prevenção do incêndio, de providências na hora certa; ouvimos ontem aqui do General que atuou tão bem nessa questão do incêndio. V. Sª disse que, hoje, o Brasil não
tem condições de ter uma atuação imediata para sanar problemas como esse que ocorreu em Roraima.
Imaginem, então, se nós temos!
Começamos a atuar no Apiaú. E lembro-me
até de como tudo começou. Chegou um colono à minha casa de madrugada,correndo, dizendo que tinha pegado fogo na vicinal inteira. O nosso Corpo
de Bombeiros ,- e está aqui o Capitão da Defesa Civil, Paulo César - inicioú sua atuação com seis pessoas, fazendo o possível para salvar as fazendas
dos agricultores,
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Em primeiro lugar, não havia previsão de incândios no Estado dê Roraima. Isso que ocorreu foi
uma catástrofe, dada a situação climática: baixa umidade, seca.
Disse, ainda há pouco, que o produtor legaliza
umaá(ea p~ derrubar e queimar. Isso é o que se
chama de queimada controlada pelo Ibama. Não podíamos prever que ia acontecer um incêndio. Tivemos toda a situação de estiagem, decretou-se estado de calamidade, pediu-se·- e continua-se pedindo
- providências, que não aconteceram. Pedimos ajuda, mas essa ajuda, infelizmente, não veio. Não temos condições de combater o incêndio com os
meios que temos. E nossa estação meteorológica está aqui o João Manuel, que não me deixa mentirnão tem condições de prever se em junho vai chover
ou se vai haver. Essa é a situação do Estado de Roraima.
Quanto à questão das campanhas Prevenção
de fogo, de queimadas, apesar de não ser um projeto específico da Secretaria de Agricultura, está embutida na orientação dos nossos técnicos de campo
e dos que aluam na cidade. Ela está embutida como
uma 'orientação geral. O nosso profissional presta
apenas assistência técnica. MuitOs pensam que ele
é especialista em tudo o que possa haver de problema no meio rural. Muitas vezes, ele é um .técnico
agrícola tem que operar boi. Então, esse profissional tem uma formação técnica para orientar o produtor rural quanto aos efeitos adversos das queimadas,
da antitécnica que é a queimada.

e

O meu sonho é que tivéssemos hoje, no Estado de Roraima, uma agricuHura tecnificada, que tivéssemos mecanização agrrcola.
Demos início ao Projeto Replantar, que não era
algo muito novo. Infelizmente, não tivemos recursos
para continuá-lo, porque tivemos que desviar recursos para jogar nos buraquinhos, nas cacimbinhas,
nos açudes. Mas essa seria a grande solução para o
Estado de Roraima. Tem .toda razão o Senador Romero Jucá.
Ninguém aqui falou sobre uma das providênciastomadas junto à Assembléia Legislativa do Estado, pelo Govemo do Estado, mas vou ~alar. Trata- .
se da criação do Fundo de Aval.
. Nenhum Govemo de Estado do BraSil se arris~
. coo a criar fundo para avalizar produtor rural. A Assembléia do nosso Estado aprovou um projeto nesse
sentido. Mas Roraima é o único Estado da Federação Brasileira que até hoje não teve aprovado um
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contrato de crédito do Pronaf. Nem aqueles R$ 5 mil
da "carteirinha" lá do Fernando Henrique Cardoso.
Os bancos exigem garantia real do produtor,
inclusive para emprestar recursos para custeio.
Quem é produtor rural sabe disso.
O Basa, infelizmente, ainda no ano passado, liberou algumas propostas do Prorural - denominamos de FNO - para aquelas que tinham sido apresentadas anterio,rmente. Mas, há mais de dois anos,
nem sequer as propostas dos produtores são aceitas, sob a alegação de que há um al~o índice de inadimplência no Prorural. Mas, se as primeiras prestações estão vencendo agora, como é que os produtores estão inadimplentes?
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Deputada Aurelina, gostaria de fazer uma colocação. Nós
cobramos do Basa a questão da devolução de recursos que não foram aplicados no ano passado, e obtivemos a informação textual de que os empréstimos
não estavam sendo feitos porque o Governo do Estado não estava se responsabilizando pela assistência técnica aos agricultores. Dessa forma, apresentamos essa questão ao Basa e pedimos que respondesse por escrito, porque, na verdade, essa é uma
dificuldade a mais.
Agora, perguntaria a V. ~ se foi a Secretaria
de Agricultura responsável pela fiscalização da execução das cacimbas.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Senador, há
uma equipe - DR - Secretaria de Agricultura - que
faz o acompanhamento da execução. Esses funcionários acompanham as firmas e determinam onde
se deve cavar. Há casos de envolvimento de algumas pessoas. v~ ExIls terão acesso a essa informação durante as diligências.
'. Senador, recebi do Banco da Amazônia, antes
do Dr. Mauro, que é o nosso Superintendente que
reside no Estado do Amazonas ..: Superintendência
do Amazonas e Roraima -, uma correspondência,
até meio grosseira, dizendo que os recursos não vinham porque tínhamos uma relação técnico/produtor, ou contrato, muito fora da realidade do País. E
isso foi dito para· 'os produtores do sul do Estado,
que ficaram muito revoHados.
' . Recebi. uma correspondência também do Diretorde Credito do Basa; pedindoqüe' se buscasse o
'equilíbrio necesSário para manter a proporção mínima exigida de um técnico para 50 produtores, quando se tratar de prpgramas destinados à produção familiar. Ele nos mandou uma relação enorme da rela-
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ção técnico/produtor da Região Norte. Aliás, é técni~
c%peração existente. Para o Basa essa relal;:ão
deve ser de 1 para 50. No entanto, ele afirma que
Boa Vista tem essa relação de 1 para 16. E alqui
constam Municípios, como o Humaitá, no Amazonas, com uma relação de um para 118; Altamira, um
para 116; Bragança, um para 121. Tenho em mão
este documento.
Na região sul do Estado, nas localidades de
São Luiz, Caroebe, e Rorainópolis - não dá para somar rápido -, talvez tenhamos 30 técnicos residindo,
trabalhando por lá. E não temos uma operação de
Prorural naquele Município. Então, que relação técnico/produtor é essa? O que o Basa alega para não
mandar recursos para o Estado de Roraima? Pergunte aos produtores rurais o que o Basa informa
para as associações que procuram aquela Instituição. Informa que a Secretaria de Agricultura não tinha interesse em liberar crédito para os produtores,
que não havia técnicos naquela região para prestar
assistência técnica. Nós temos técnicos e nenhuma
operação de crédito rural na região sul do Estado,. O
Estado do Pará e o Estado do Amazonas possuem o
maior volume de crédito do FNO; não sobra quase
nada para Roraima. Lá, a relação técnico/produtor
nunca foi de 1 para 50. Estão aqui os dados fomecidos pelo próprio Basa.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Perguntaria à Secretária Aurelina se a Secretaria de Agricultura foi responsável pela fiscalização das cacimbinhas.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - A execução
das cacimbas estava a cargo da equipe técnica do
município, da região onde ia ser' executada, junto
com o DER. Eles faziam o acompanhamento com as
empresas e nós mantínhamos uma equipe de coordenação, secretaria e DER. Eram os dois órgãos
responsáveis.
r

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A senhora, como Secretária, tem notícias de que a equipe recebeu reclamações de que os buracos não davam água ou que foram malfeitos? Enfim, houve.reclamações?
A SRA. AURELlNA MEDEIROS '- Houve reclamações, sim.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Foram
checadas? Foram tomadas providências?
."'

.

A SRA. AURELINA MEDEIROS - Claro, claro.
Houve casos - acredito que podem até ·ter chegado
a 5%, 6%, não sei a quanto chegou - em que as

noSsas empresas cavavam quatro, cinco vezes no
mesmo lote e não conseguiam achar água. A cada
vez que a seca se intensificava, que o lençol freático
baixava, mais difícil ficava achar água. Se não tivesse chovido, hoje não haveria retro-escavadeira, nem
cacimbinha, nem cacimbão para dar água ao'produtor rural. (Aplausos.) Isso aconteceú.
. Acontecia de cavar uma vez, cavar a segunda
até encontrar água. Procuravam junto com 'o produtor um lOcai mais bàixo, o leito do igarapé, uma lagoa seca para fazer a perfuração, porque não havia
técnicos especializados' para fazer a captação dos
veios de água. Trabalhava-se de forma empírica.
Muitas vezes 'o. produtor ficava desolado. Aliás, mu'itas vezes, nãó posso afirmar quantas, mas várias
vezes Ocorreu de não encontrarem água. na primeira
vez, encontravam apenas na segunda ou até não a
encontravam.
.
Tivemos .também algumas denúncias de que
os poços estavam menores do'que o que havia sido
contratado. Nós mandamos verificar essas denúncias. Houve'. casos, na Confiança Um,' em que
. nós
mandamos recavar esses poços." No entanto;" não
posso afirmar, porque não vi, que·todos estão do
mesmo tamanho. Pode-se encontrar um maior, um.
menor, não sei, vocês vão fazer a diligência e vão
verificar. (Aplausos.) Mas os casos que chegaram
até à Secretaria de Agricultura imediatamente foram
verificados. Entretanto, nada posso dizer quànto
àqueles de que não tomei conhecimento.
'
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço as suas respostas.
I

,

Temos aqui algumas reclamações feitas por
escrito. Nessas. denúncias diz-se que realmente foram feitos poços de tamanhos menores e não foi encontrada água. Inclusive, uma delas diz que a máquina retro-escavadeira gastou 35 minutos 'ê cobrou
a inacreditável quantia de R$2,73 mil, cuja fatura foi
assinada pelo proprietário da fazenda, para posterior
cobrança da Secretaria de Agricultura.
.
A SRA. AURELlNA MEDEIROS - Então, tem
de ser informado o nome de quem fez isso para que
possamos colocá-lo na cadeia. Nenhuma firma podia
cobrar; se alguém cobrou, tem de ir para a cadeia.
Vocês vão ter de identificar.

É;

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) nós
vamos analisar tudo isso e mandaremos às informações.
.
Quero agradecer assu'as explicações"e diz~r
que a Comissão eStá satisfeita com o seu depoimento.
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A SRA_ AURELlNA MEDEIROS - Senador,
gostaria, se V. Ex!! me permitir, com todo o respeito
que temos para com essa bancada e para com a
bancada do nosso Estado, de dizer mais algumas
palavras.
A nossa luta junto aos produtores rurais não é
demagoga. Temos vinte anos de Secretaria; eu não
era política e, se não for, vou voltar para lá do mesmo jeito. Não há problema algum.
Quero apoio. O Nordeste está aí. Já há anistia
de crédito, já há prorrogação, já há novos empréstimos, já houve geração de empregos, já há até um
escritório itinerante do Incra em Recife. Ajudem-nos
a ajudar os produtores rurais! Que se consiga, pelo
menos, a prorrogação dos créditos vencidos desses
agricultores que não vão ter como pagar suas dívidas.
Ontem, fiquei extremamente angustiada: cheguei à Secretaria de Agricultura para pegar algumas
informações e encontrei um volume enorme de cartas de cobrança do Banco da Amazônia, ameaçando
os produtores rurais com uma cobrança judicial de
suas dívidas. As cartas estão lá na Secretaria. Esses produtores não têm como pagar. Eles não tiveram produção e, provavelmente, não vão ter. As previsões iniciais de que o EI Nino terminaria em maio
ainda não foram confirmadas; ainda não temos dados concretos à mão para afirmar isso.
Ajudem-nos! Procurem o Govemo Federal' e
coloquem aqui os recursos do Pronaf. (Aplausos) O
aval do Govemo está aí para dar cobertura aos produtores rurais.
Agradeço. Muito obrigada a todos!
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de dizer à Deputada Aurelina e às outras pessoas
que não têm essa informação de que nós já fizemos,
desde o início dos incêndios, gestões junto ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento, ao
Incra, ao Ministério da Reforma Agrária, solicitando,
não a prorrogação, mas a anistia e novos financiamentos para os produtores. Estranhamente, depois
que negociamos com o Incra um decreto de anistia
geral, - porque não acredito em anistia individual; é
impraticável, operacionalmente -, inclusive fiz publicar a minuta do~ decreto feita pelo Incra nos jornais, o
jornal do Governo do Estado começou a veicular
matérias dizendo que os agricultores haviam queimado suas próprias terras para tentar o abatimento
da dívida. E isso criou sérios problemas junto ao INCRA e ao Governo Federal.
Quero dizer que, desde o início, a'Bancada Federal está diligente. A Senadora Mar1uce Pinto, o Se-
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nadór João França, eu e todos os Deputados Federais nos pronunciamos no plenário, estivemos com
Ministros, fizemos gestões. Eu, particularmente, estive na reunião do Conselho Deliberativo da Sudam,
em Belém, exatamente para discutir essa anistia
para os produtores. Agora, infelizmente, começaram
a surgir essas versões, e foi por isso que fizemos
questão de chamar aqui o Delegado da Polícia Federal e pedir-lhe pressa na análise do inquérito onde diz que algumas pessoas estavam queimando
propositadamente as suas propriedades -, exatamente para que possamos colocar por terra essa
suspeita e tenhamos a condição efetiva de continuar
a negociar. Caso não seja concedida a anistia - que
é o que queremos - , já está garantido, como disse a
Senadora Marluce Pinto, pelo BASA, em reunião na
Comissão do Senado Federal pela Presidente Flora
Valadares, de que haverá um atraso, um período de
carência de três anos, com 17 anos para pagar esse
financiamento. Achamos ~ isso 'pouco, porque sabemos que hoje a condição do produtor rural, com o
processo de comercialização que está aí, não dá
rentabilidade para o produtor rural pagar empréstimo. Sabemos disso. Hoje, um produtor rural que
deve a um banco é, no futuro, um inadimplente que
pode inclusive perder a sua propriedade.
'
Estamos atentos e que vamos continuar a lutar.
Agradeço as colocações feitas pela senhora.
Muito obrigado.
Agradeço a presença do Deputado Estadual
Flamarion Portela, que foi Secretário de Obras do
Govemo, e aproveitar a oportunidade para dizer a S.
Ex!! que o microfone está à disposição. Posteriormente entraremos na fase das perguntas.
'
O SR. FLAMARION PORTE LA - Senador Romero Jucá, Presidente desta Comissão; Senadora
Marluce Pinto, Relatora da Comissão; Senadores
Sebastião Rocha e João França; Deputados presentes; Srs. Prefeitos; Secretários de Estado; minhas
senhoras e meus senhores.
Senador Romero Jucá, esta Casa, apesar de
humilde e das suas simplórias instalações, recebeu
esta Comissão cOm muito carinho e respeito, e está
dando todo o apoio.
Quero, aproveitando a oportunidade, prenderme ao assunto em pauta. Estou aqui para testemunhar o trabalho de Neudo Campos' realizado com os
produtores rurais. A mão amiga foi estendida. Eles
receberam, no momento certo, o apoio que o Governo pode dar. Vocês têm que entender que esse Estado é pobre e recebe um fluxo migratório extraordi-
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nário. Posso afirmar que, durante os dois anos e três,
meses em que permaneci na Secretaria de Obras,
construi 262 salas de aula. Isso significa que as péssoas que aqui chegam têm uma escola para estudar,
contam com um hospital para atendê-Ias e com o
Governo para lhes dar apoio no lado social e na agricultura.
Neudo Campos fez isso, como um humilde Govemador, como um caboclo que nasceu aqui em Roraima para defender os interesses dessas terras.
Isso sim é compromisso, é responsabilidade. É: assim que se gosta dessa terra!
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra à Senadora Marluce Pinto.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Flamarion, com todo o respeito, penso que; depois de tudo - V. Ex!! foi Secretário de Obras até o
dia 03 de abril -, não adianta mais fazermos perguntas a respeito de cacimba, de açude ou de barragem, a não ser que V. Sª' saiba realmente o que foi
feito e como foi feito.
Se V. Ex!! quiser facilitar os trabalhos de diligências que vamos efetuar, dizendo aonde poderiamos ir para verificar os fatos, ao menos para qUEl estes possam servir de provas para a Comissão, ficariamos satisfeitos. Caso contrário, sinceramllnte,
não sei se é preciso perguntarmos se foi ou não
construído, se se trata de cacimba, de cacimbãCl, de
açude ou de barragem.
Vou dizer mais: não é para a gente que isso
está ficando ruim. Queremos limpar o nome do Govemador do Estado dentro dos Ministérios, em Brasília:
O SR. FLAMARION PORTELA - Senadora
Marluce Pinto, V. Exªs vão verificar, in loco, todas
as cacimbas. Peguei alguns documentos com a Deputada Aurelina, que tem pelo menos três graMes
pastas recheadas de documentos, que são assinados pelos próprios proprietários.
Posso fazer algumas citações: na Confiança 3,
estão Augustino Fernando, Raimundo Conceição e
Osvaldo Felipe; na Vicinal 1 da Confiança 1, estão
Delfim Félix, Jesus Nunes e João Jaime.
Uma série de documentos foi solicitada. Estou
querendo somente materializar alguns exemplos. V.
Ex!!s receberão, corn certeza, essas cópias e poderão ter oportunidade de se deslocar até lá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) ~ Mas eu
perguntaria ao Deputado o seguinte: por que nã.o foi
contatado o 6º BEC para fazer açudes e barragens,
já que estávamos em um momento de emergência?
V. Ex!! é um engenheiro experiente e tem conheci-
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mento da potencialidade da estrutura do 69 BEC,
que, na verdade, poderia ter ajudado com máquinas.
Não seria preciso ter sido feita a dispensa de licitação, porque, na verdade, um órgão do Exército dispensaria esse tipo de ação.
Por que não se pensou a respeito desse contato com o 6º BEC?
O SR. FLAMARION PORTELA - Sr. Senador,
a Secretaria de Obras não participou efetivamente
dessa programação. Mas posso responder-lhe.
Pelo meu conhecimento técnico, o 6º BEC não
dispõe de retroescavadeiras para fazer cacimbas.
Se estivéssemos fazendo grandes barragens que
precisassem de tratores de estrela, que precisassem
de um grande movimento de terra com um número
suficientes de caçan1bas, o 62 BEC, pela sua experiência em estradas, poderia ser um órgão perfeitamente utilizável. Mas o 62 BEC não poderia
ser usado na produção de cacimbas, porque não
havia água na s,uperficie, e, dessa forma, não po·
dramos fazer barragem para conter a água. Necessariamente, seria preciso büscar águà no subsolo; não sei em que profundidade isso deveria ser
feito, mas a água deveria ser procurada no subsolo, para que se atendesse emergencial mente à comunidade.
Com toda a competência reconhecida do 62
BEC, este órgão, com certeza, não dispunha e não
dispõe ~qualquer um pode verificar isso; se a própria Comissão visitar o 6º BEC, vai ratificar o que estou dizendo - de número suficiente de retroescavadeiras para participar de uma programação tão forte
como essa.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Mas V.
Ex!! há de convir que, na verdade, na programação
de obras, não estavam previstas, pelo menos inicialmentê, cacimbas. Estavam previstos barragens e
açudes, que seriam feitos com tratores e com equipamentos de que o BEC dispõe. Estamos nos baseando na programaQ,ão de obras que nos foi entregue pela Secretaria de Agricultura. Na verdade, a
pergunta é pertinente, porque me parece que depois
é que se optou por filzer cacimbas. Mas toda informação, inclusive a informação de publicidade, é a
de que o Governo fez cerca de 5.700 açudes. V.
Exª, como engenheiro, sabe que a construção de
um açude é completamente diferente da' construção de uma cacimba. São duas coisas completamente diferentes.
O SR. FLAMARION PORTELA - Senador
Romero Jucá, esse assunto já foi por demais debatido aqui, e reputo isso como uma questão de
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nomenclatura. Se foi dito "cacimbas" ou se foi dito
'pequenos açudes·, essa é uma questão de nomenclatura. Não voli entrar nesse mérito, mas o que
realmente vi espalhado pelo Estado foram cacimbas.
Não vi açudes, até porque, se tivéssemos feito açude nesta estação invernosa, o mesmo estaria com
um pequeno volume de água, uma vez que as chuvas não estão muito fortes. Açude é feito para armazenar uma grande quantidade de água, para que,
depois, seja perenizado um igarapé, um riacho ou
um rio. Esse não é o caso. No nosso caso, agimos
no sentido de socorrer, emergencialmente, quem estava passando sede, que era o rebanho do Estado
de Roraima.

o SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. Ex!
confirma que o Estado não fez açudes, mas sim cacimbas?

o
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O Governador disse que não tinha dinheiro e
que gastou R$6 milhões com a seca, durante quatro
meses, o que representa apenas 20% da receita mensal do Estado. Essa não é uma cifra alta; deveria ter
gasto mais. Mas o gasto com publicidade é alto. Mas,
se V. Ex! não tem essa informação, realmente não
pode fazer uma avaliação a esse respeito.
Eu gostaria de agradecer as suas colocações.
O SR_ FLAMARION PORTELA - Senador Romero Jucá, permita-me agradecer por esta oportunidade. Em meu nome pessoal, em nome das minhas
filhas, em nome deste povo que aqui está, em nome
do povo de Roraima, quero dizer que espero que
esta Comissão realmente possa extrair bons resultados e que isso gere bons frutos para o nosso povo.
Muito obrigado.

SR. FLAMARION PORTELA - O Estado fez
cacimbas.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pode
estar certo de que faremos isso.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Dessa
forma, a propaganda do Govemo do Estado está errada.

Eu gostaria de convidar o Deputado Lúcio Távora para fazer uso da palavra. (Palmas.)

O SR. FLAMARION PORTE LA - Na minha visão, o Estado fez cacimbas. É isso que estou dizendo. É uma questão de nomenclatura: 'pequenos
açudes" e "cacimbas'. Na minha visão de nordestino
que desceu cacimbas por vários metros de profundidade para extrair água, foram feitas cacimbas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Então,
a publicidade do Govemo do Estado está errada.
Quanto a essa questão de publicidade, já que
o senhor disse que Roraima é um Estado pobre, pergunto se o senhor concorda com um gasto em publicidade no período de seca, no período de três meses, de algo em tomo de R$1,9 milhão.
O SR. FLAMARION PORTE LA - Senador Romero Jucá, realmente, não conheço a cifra que é
gasta com propaganda pelo Govemo no Estado de
Roraima.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - V. Ex!
sabe quanto custou o filme em que se disse que o
Estado fez 5.700 cacimbas ou açudes?
O SR. FLAMARION PORTELA - Não, não sei.
O SR. PRESIDENTE (Romera Jucá) - O filme
custou mais de R$40 mil, o que eqüivale ao preço de
quatro carros populares. Portanto, os gastos com publicidade do Govemo são elevados, em um momento
em que a situação econômica do Estado é difícil.

Deputado Lúcio Távora, agradeço a presença
de V. Ex!. Gostaria de pedir ao Plenário que, por favor, fizesse silêncio para ouvir o Deputado. A palavra está franqueada a V. Ex!. Posteriormente, entraremos na fase das perguntas. Muito obrigado.
O SR. LÚCIO TÁVORA - Sr. Presidente da
Comissão Especial do Senado Federal, Senador Romero Jucá Filho; Senadora Marluce Pinto; Senadores Sebastião Rocha e João França; meu caro e nobre Deputado Flamarion Portela; Aurelina; meu amigo Chico Guerra; senhoras e senhores aqui presentes; digníssimos Prefeitos, há.mais de trinta horas
estamos aqui discutindo e tentando chegar a um
acordo a fim de que possamos trazer mais recursos
para o Estado de Roraima.

É evidente que temos de buscar, de todas as
formas possíveis, esses recursos. O Govemo Federal precisa prestar contas dos recursos destinados a
Roraima durante a calamidade que se abateu sobre
o Estado, mas ele exige do Govemo estadual a
prestação de contas para que mais verbas sejam liberadas.
.
Não pretendo discutir ou fazer deste fórum palanque político. Ouvi todos os parlamentares e todos
os técnicos - sempre sentado ali e anotando tudo o
que era discutido nesta tribuna. É bom que eu seja o
último parlamentar a ocupar a tribuna, pois tendo ouvi~o tudo, posso tirar conclusões e Chegai a certezas sem cometer injustiças com as pessoas.

l )
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Sr_ Presidente, todos aqui ouvimos que o Governo não teve tempo de se prevenir para o combate
à seca e à estiagem neste Estado. Mas o Governador do Estado de Roraima, no dia 17 de fevereiro de
1997, veio a esta Assembléia Legislativa perante os
deputados estaduais, trazendo seu plano de governo. As palavras que vou mencionar não são minhas;
elas constam do plano que veio do Palácio de Cristal.
plano de governo, em sua página 8, faz relferência a "um programa vigoroso de açudagem lem
onze municípios: Rorainópolis, Baliza, São Luís, Caroebe, Arp!ljari, Caracaraí, Mucajaí, dois em Alto
Alegre e três nas comunidades indígenas".

o

Quando a Lei Orçamentária veio a esta Casa a
fim de ser discutida, disse ao Deputado Pampinha,
da Comissão de Agricultura: "Deputado, para qUH a
construção de onze açudes?". Ao que ele respondeu: "Deputado, o fenômeno EI Nino está se aproximando. O Governo precisa represar as águas para
não sofrer com a seca e a estiagem.' E eu disse:
'Então vou aprovar com V. EXª, Deputado Pampinha.· Isso eu não estou inventando: é a mensaglem
do Sf. Governador, lida nesta Assembléia. Pergunto:
foram construídos esses açudes? (O Plenário se
manifesta respondendo: "não·.)
Sr. Presidente, no mês de novembro esta Casa
designou os deputados Iradilson Sampaio, Elder
Grossi e Lúcio Távora para fazer uma viagem às regiões norte e sul do Estado, pois alguns colonos já
estavam reclamando da estiagem e da seca. O Deputado Elder, que aqui se encontra, e o Deputsldo
lradilson foram e fizeram um relatório, que foi entregue ao Presidente desta Casa. No relatório, o Deputado Elder Grossi relata ter testemunhado os colonos tirando água do cacimbão para alimentar seu
gado. E em dezembro, já não havia mais água para
beber em São Luís do Alauá.
Sr. Presidente, o que desejamos é que não
haja a institucionalização da corrupção nesta Casa.
Queremos que o Governo do Estado apresente -- e
já disse que o fará - a esta Comissão todos os vallores das licitações para construir as cacimbas, cacimbinhas, barragens e açudes. Aí sim, a prestação de
contas irá para o Senado Federal e para o Govemo
Federal, e os recursos virão. O que me preocupa é
que estão todos satisfeitos em institucionalizar a ladroagem. Ninguém está preocupado em saber se foram construidos cacimba, cacimbão ou açude. Queremos que venham mais recursos para o Estado, o
que não, está ocorrendo, pois até agora o Governo
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não mostrou o relatório e a prestação de contas do
que realizou.
Sr. Presidente da Comissão, este é um documento de Governo: "Roraima, Fronteira, Oportunidade, Século XXI". A página 12 do documento diz: "número de propriedades da Região Norte: 596; número
de propriedades da Região Sul: 359. Total: 955 propriedade.:". O Governo, na sua propaganda institucional, diz qu" '')ram construidos quase 5.000 açudes. ~o ~"~~uímos apenas 955 propriedades, então
os dados do Governo não são confiáveis nem sérios;
são fictícios, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço as palavras do Sr. [jqutado Lúcio Távora e pas. so a palavra à Set,adõra Mar1uce Pinto, Relatora d'l
Comissão.
A SR. RELATORA (Mar1uce Pin~o) - Deputado
Lúcio Távora, foi um prazer imenso ouvi. V. EXª. Os
dados que apresentou mudam um poucú as colocações dos demais. Realmente, nãc é possível essa
confusão. Então tócnicos e autoridades responsáveis pelo dinheiro público ~;;:..,m não saber se é água
de cacimbão, açude ou b9.rragem e pensam que ficará por isso ,oIesmo? Isso é &Llbestimar o conhecimento das pessoas.
Deputado Lúcio Távora, gostaria que V. EXª
nos fornecesse fotocópias das mensagens do Governo, da apresentação de propostas, a fim de que
possamos anexá-Ias à documentação desta Comissão, que verificará o que foi mencionado por V. EXª
sobre a quantidade de propriedades e a quantidade
de cacimbas ou açudes construídos. A propaganda
do Governo não fala em pequenos açudes, e sim em
açudes.
Deputado Lúcio Távora, conheço a atuação de
V. EXª na Assembléia Legislativa. Gostaria de saber
se, após o relatório que V. Exª e os Deputado Iradilson Sampaio e Elder Grossi encaminharam ao Presidente desta Casa, a fim de que tomasse as devidas providências, alguma vez V. Ex.ª foi contactado,
ao menos por um intermediário' do Governador,
apresentando-lhe alguma solução para os problemas por V. EXª apontados?
O SR. LÚCIO TÁVORA - Não.
A SRA_ RELATORA (Mar1uce Pinto) - V. Ex!
tomou conhecimento se, na 'época em que a seca
assolava nosso Estado e o incêndio começava, houve por parte do Govemador alguma iniciativa, se ele
solicitou dos Deputados algum tipo de apoio, ou solução para esses problemas?
O SR. LÚCIO TÁVORA - Senadora Marluce
Pinto, em meados de dezembro, aproximadamente
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no dia 20, esta Casa recebeu mensagem govemamental solicitando a liberação do Sr. Govemador
para uma viagem ao exterior. Quero, neste momento, fazer justiça. Temos de pensar para não cometer
qualquer injustiça. A mensagem em que o Govema·
dor pedia licença para viajar com a família para o exterior foi lida em uma reunião extraordinária no 'plenarinho". Todos os Deputados, mesmo os aliados do
Governo, pensavam que não era uma oportunidade
boa para o Governador viajar, porque a seca casti·
gava o Estado, já havia colonos com sede, e o gado
estava morrendo. Participei das reuniões, sou testemunha de que os Deputados que apoiavam o Governo também opinaram no sentido de que o Governador não deveria viajar porque era um momento difícil para Roraima. Mesmo assim, o Governador viajou sem tomar nenhuma providência com relação à
seca. Votaram contra a concessão da licença os Deputados lradilson Sampaio, Lúcio Távora e Elder
Grossi.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Deputado Lúcio Távora, foi muito comentado aqui em Roraima que o Governador viajou para Nova Iorque, para
lá passar o Ano Novo, em um leàr iet de propriedade do Governo do Estado.
V. Ex! confirma isso?
O SR. Lúcio'TÁVORA - Confirmo.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. Ex!
lembra quantos dias de licença o Governador solicitou da Assembléia Legislativa para se ausentar do
País?
O SR. LÚCIO TÁVORA - Dezessete dias.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Então,
enquanto nós ficamos de 2 a 11 de janeiro visitando
o Estado e testemunhando aquela lamúria, aquela
falta de comida, aquela falta de roupa, aquela falta
de condições de vida na BR-174 - até hoje não esqueci a pobreza da Vicinal 3 de Rorainópolis -, o Sr.
Governador e sua famllia estavam nos melhores e
mais caros hotéis de Nova Iorque, gastando dinheiro
público e deixando o povo passar fome e' sede. E
pensam que quem não tem razão somos nós, que,
mesmo assim, ainda queremos ajudar. Não estamos
ajudando o Governador e, sim, o Estado.
O SR. LÚCIO TÁVORA - Senadora, permita,
me fazer justiça a uma pessoa. .
No dia 3 de janeiro, assumi a Presidência desta Casa. Quando a seca e a estiagem, já estavam
em todo o Estado e havia, realmente, muito sofrimento nas cidades de Bonfim e Normandia, o ViceGovernador Airton Cascavel, por iniciativa própria e
de mais I três Parlamentares, em alguns carros do
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Governo, deslocaram-se para Bonfim, com o intuito
de minimizar o sofrimento da população.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) -Isso fez
o Vice-Governador, não é?
O SR. LÚCIO TÁVORA - Exatamente.
A SR! RELATORA (Marluce Pinto). - Agora,
Deputado Lúcio Távora, V. Exª, que permanece toda
a semana aqui, ouviu falar em alguma ação iealiza~
da pelo Governo do Estado antes de a imprensa in·
ternacional começar a noticiar o incêndio?
O SR. LÚCIO TÁVORA - Vi duas entrevistas
do Sr. Governador, em que S. Ex! dizia que o incêndio não era incêndio, mas queimadas, algo normal
no Estado, naquela época.
A SRA. RELATORA (Marluce"Pinto) - Exatamente. É por isso que confundiram a minha atitude,
quando falei que não precisava apenas de dinheiro,
mas de equipamentos e técnicos. E, ontem, ouvi do
General que não havia condição de eictinguir o fogo
só com o pessoal daqui; tinha de vir auxílio de fora.
Hoje, o Governador não me respondeu, quando perguntei por que S. Ex!' não tinha reunido a Bancada, quando o Catão lhe telefonou. S. Ex!' nem havia telefonado para Brasília quandO chegou do exterior; foi o Ministro Catão que ligou, após minha
solicitação, bem como do Prefeito e do Deputado,
para que reunisse a Bancada. E S. Exª interpretou
que estávamos atrapalhando; não interpretou a intenção do Ministro - que era uma condição de força política - de que todos os Parlamentares e Prefeitos saíssem para Brasnia, a fim de conseguir recursos.
Se, naquela época - nós estivemos no dia 13
de janeiro, e o Ministro telefonou no dia 14 -, S. Ex!'
tivesse feito isso; se tivéssemos ido à presença do
Presidente da República, com toda a Bancada e todos os Prefeitos, essas mensagens que foram votadas agora poderiam ter sido votadas em janeiro, em
regime de urgência, e não teria acontecido o que
.
está ocorrendo agora.
Deputado Lúcio Távora, fico satisfeita pelas
suas respostas. Realmente, isso já foi muito falado,
e sabemos que tudo não passou de "cacimbinhas·.
Libero V. Ex! e retomo a palavra ao Senador Rome- .
ro Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Com a
palavra o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Deputado Lúcio
Távora, por questão dE! justiça, as mesmas considerações que fiz quanto ao t:lepoimento da Deputada Aurelina queria fazer com relação ao seu depoimento.
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V. Ex!, de forma serena e objetiva, trouxe informações que acrescentam muito e contribuem, portanto, para os objetivos desta Comissão.
O depoimento do Governador, durante a tarde,
deixou-me a nítida convicção de que o Govemo Federal retardou a tomada de providências com relação aos eventos que estavam acontecendo em Ro-'
raima, já que o Govemador demonstrou; por meio de
avisos e ofícios, que, ainda em janeiro, ao deCretar
estado de emergência...
;
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Não;
com licença, Senador. No dia 14 de março, S. Ex"
avisou aqui. No dia 19 de março é que houve a oorrespondência, solicitando-se o apoio federal.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Eu tenho anotado: no dia 22 de janeiro, o Govemador decretou estado de calamidade públil~a. Segundo seu depoimento, S. Exs avisou o Presidente da República nessa data ou no dia seguinte. E, no dia 30 de janeiro,
foi en·.~ãdo ofício aos Ministros Krause, Kandir e Arlindo Porto, que foi reforçado dia 5 de fevereiro.
Agora, o depoimento de V. Ex!, também por
questã.o de justiça, cleixa~me também uma certa convicção de que, por parte do Governo Estadual, hOIJve condições de tomar medidas no sentido de evitar
que a situação se agravasse,e chegasse ao ponRo
em que chegou.
O SR_ LÚCIO TÁVORA - Exatamente.

o SR. SEBASTIÃO ROCHA - Esta conclusão,
pelo conhecimento que tenho de um relatório elaborado por uma comissão de Deputados Federais que
aqui também esteve, cujo Relator era o eminente
-:- _.
ia Federal José Samey Filho, praticamente,
no meu entendimento, repete-se agora por parte
desta comissão.
É claro, e acho que também isso está muito esclarecido para todos - pelo menos.é a minha compreensão - que, a partir do momento em que a situação se agravou, ai, sim, o Governo do Estado iniciou vários procedimentos que ajudaram a reduzir os
danos provocados e a melhorar a situação para os
produtores que estavam sendo vítimas do lenômEl!"lI}. O Govemo Federal, definitivamente, s6 atuou de
forma mais decisiva no evento a partir de quando o
General Carvalho assumiu o comando da operaçã(),
no dia 14 de março.
.
Daqui a pouco vou precisar me retirar, e até
quero antecipar que amanhã, infelizmente, não vou
poder continuar aqui no Estado, onde fui recebido
com a compreensão e com o respeito de todo <O
povo roraimense e de todos os que aqui estiveram.
Infelizmente, tenho um outro compromisso assumido
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em Belém do Pará, onde vai haver um congresso intemacional sobre transportes. E estou confiando
também no trabalho, até porque esse trabalho da comissão vai ser acompanhado por técnicos do Governo e por parlamentares, porque a comissão, também, certamente, deverá convidar outras pessoas
para acompanhar as diligências.
Então, em função de ter que me retirar daqui a pouco, porque não sei se vou poder ficar
até o fim dos debates, gostaria de aproveitar a
oportunidade do seu depoimento, Deputado, para
fazer essas colocações, dizendo que, sucintamente, de forma objetiva. são essas as conclusões a
que chego, depois de ouvir tantas pessoas ilustres
e importantes daqui do Estado, e sobretudo baseado nos dois depoimentos que foram fundamentais para mim, o do Governador do Estado, quando fez referência à seqQência de procedimentos
adotados e à demanda encaminhada ao Govemo
Federal, e agora os documentos trazidos a esta
comissão por V. Ex". Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Perguntaria ao Senador João França se tem alguma pergunta a fazer.
..
Quero também agradecer ao Deputado Lúcio
Távora. Acho que as perguntas foram feitas e ele colocou muito bem as questões aqui. A Senadora Marluce Pinto esgotou todos os procedimentos, e, na
verdade, verificou-se que não houve o cuidado de
uma ação preventiva, inclusive que estava prevista
no plano de governo do atual ano do Govemo do Estado e que não foi executada.
Essa é uma informação extremamente importante e que gostaríamos que V. Ex! passasse depois
às mãos da comissão.
Muito obrigado ao Deputado Lúcio Távora pelo
depoimento.
Gostaria de chamar o Capitão Kléber Cerquim,
Coordenador da Defesa Civil de Roraima. Agradeço
pela sua presença. O microfone está à sua disposição.
O SR. KLÉBER CERQUIM - Gostaria de esclarecer a V. Ex" que tenho em minhas mãos o Diário
Oficial do Estado da data em que o Governador de. cretou estado de calamidade pública, no dia 22 de
janeiro de 1988. Temos aqui também a cópIa da portaria que foi encaminhada pelo então Ministro Fernando Catão, que foi do dia 17 de março de 1988,
quer dizer, três meses após a decretação. A Defesa
Civil do Estado fez alguns contatos.
Assumi a Defesa Civil, na realidade, na condição de técnico, no dia 14 de março, por ter formação
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na área de defesa civil. Realmente, esse foi o período em que tivemos o trabalho mais diretamente envolvido, mas a Defesa Civil se pronunciou desde a
época em que houve a decretação no Estado. Houve o pronunciamento do próprio Coordenador, que é
o Coronel Eugali(?), que se manifestou junto com o
Govemador sobre a ação que deveria ser tomada.
Houve, na realidade, uma viagem do próprio
Govemador a Brasília, para que pudesse fazer esses contatos e esclarecer exatamente que procedimentos o Govemo Federal teria que fazer para a situação de calamidade pública que o Estado estava
passando.
Pessoalmente, fiz contato até com o Dr. Sanguineti, que é o Diretor do Departamento de Defesa
Civil e que conhece a minha pessoa, porque já fiz
cursos em Brasília e tenho conhecimento do pessoal
que trabalha nessa área. E ele realmente desconhecia o que estava acontecendo no Estado.
Esclareci por telefone e fiquei de fazer um contato posteriormente com a Defesa Civil de Brasília,
porque a situação do Estado era de calamidade. Estávamos com alguns municípios com incêndios florestlilis, e o Corpo de Bombeiros já estava trabalhando junto com o Exército desde janeiro, por volta do
dia 10, que foi a época em que o Exército começou
a atuar, com um efetivo de 80 homens, incluindo
bombeiros e soldados do Exército, e que não estava
dando conta do incêndio florestal e precisava de ajuda do Govemo Federal.
Dois dias após, no dia 16 de março, chegou ao
Estado, em conjunto com o Superintendente do Ibama e mais um técnico, o Dr. Sanguineti, que veio fazer o reconhecimento da situação. E aí é que foi
dado realmente início ao atendimento do Estado
pelo Govemo Federal, é que realmente houve a iniciativa e que foi comprovado, através do reconhecimento, é que a situação era de um incêndio de grande proporção e que não teria condições de ser atendido pelo Corpo de Bombeiros local.
Tivemos, inclusive, nesSa visita, dois técnicos
que vieram do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que fizeram o levantamento da área e estimaram
- conversando entre bombeiros, porque também sou
bombeiro formado - que precisaríamos, para extinguiro incêndio, de aproximadamente 10 mil homens.
Tivemos, encaminhados pelo Govemo Federal, também, 1.800 bombeiros que vieram dos Estados brasileiros, além de visitas de bombeiros da Venezuela
e da Argentina que vieram compor as equipes de
combate a incêndio. Esses bombeiros ficaram exatamente até o dia 31 de março, que foi a data em que

Terça-Feim 11 15931

começaram as chuvas. Na realidade, o efetivo nao
tinha condições nenhuma de extinguir o incêndio, já
que houve, na época, queimadas generalizadas, até
porque os colonos faziam isso e sempre fizeram em
todos os anos. Claro que com esse período de estiagem - tivemos um período atípico, a própria Coordenadoria nunca tinha atendido uma emergência dessa
proporção - tivemos sérios problemas para fazer
esse atendimento, justamente porque todos os órgãos govemamentais e não govemamentais não estavam preparados para atender uma emergência dessa envergadura, por ter 'sido a primeira vez que nos
tínhamos deparado com um incêndio de grandes
proporções.
Gostaria de aproveitar o momento para deixar
claro que estou à disposição para qualquer pergunta
que V. EXªS tiverem' a fazer com relação ao trabalho
que a Coordenadoria vem realizando. Nesse aspecto de ação de resposta ao desastre, gostaria de esclarecer que dividimos em quatro etapas: a primeira
foi o combate ao sinistro, onde. envolvemos todas as
tropas federais e alguns dos Govemos dos Estados,
que variam de Brasflia, São Paulo, Rio de Janeiro e
demais Estados. Todo esse efetivo foi empregado
no combate ao sinistro. Quanto à parte de socorro
às populações, não tivemos trabalho porque tivemos
apenas uma vítima e, na verdade, ocorreu no Município de Iracema. Se o Prefeito estiver presente
pode confirmar. A parte de assistência à população
estamos fazendo, que é essa parte de atendimento
médico que está sendo feito pela Secretaria de Saúde. As partes de alimentação, que está sendo realizada pela Coordenadoria em conjunto com a Secretaria de Bem-Estar Social; e de distribuições de sementes, ração e sal mineral, que está sendo realizada pela Agricultura, estão sendo acompanhadas
pela Coordenadoria - inclusive estou acompanhando in loco, no campo .estou presente em quase todas essas distribuições, mas a grande 'maioria delas
está sendo feita exatamente pela Coordenadoria,
que tem a fiscalização direta, com a intenção de
atender a população que está sendo atingida pelo
desastre.

o SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Passarei a palavra para a' Senadora Marluce Pinto. Relatora da Comissão.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Capitão
Cléber, obrigada por sua explanação.
A minha primeira pergunta é para saber de V.
SI se tem conhecimento do material que veio de Brasília e que foi estragado. São 20 toneladas de arroz.
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O SR. KLIÉBER CERQUIM - Não, O que realmente acontece,u com esse arroz foi que ele atingiu
o prazo de validade e solicitamos ao INPA que fizesse uma avaliação do material, com uma certa urgência, exatamento para evitar que pudesse estragar
mais ainda e fizemos esse levantamento. O INF'A
mandou um laudo dizendo que o arroz precisava ser
peneirado para que pudesse ser consumido. Esse
arroz foi encaminhado para ser beneficiado e foi novamente distribuído. Claro que, durante o período aproximadamente uma semana - em que aconteCElU
essa ação, o arroz que estava com o prazo de validade vencido foi retirado pela Codesaima, que fez o
trabalho de cole cação de um novo arroz de boa qualidade que não parou de ser distribuído, exatamente
porque a população precisava ser atendida o mais
rápido possível. Foi isso que aconteceu.
Houve, por parte da imprensa, a notícia de qlle
o arroz estava ~;e estragando, mas, na realidade, ele
tinha atingido o prazo de validade.
A SRA. BELATORA (Marluce Pinto) - Sim.
Mas mesmo esse arroz que atingiu o prazo de validade, foi peneirado e foi reaproveitado? Não foi destruído?
O SR. KLÉBER CERQUIM - Não. Ele foi beneficiado e fqi maproveitado.
A SRA. FIELATORA (Marluce Pinto) - Estou
lhe perguntando porque em um dos depoimentos foi
dito que havia se estragado 20 toneladas. Então,
queríamos saber realmente o que aconteceu.
Com relação à distribuição - sabemos que a
defesa civil acompanha - existe, no Município, a participação dos prefeitos?
.
O SR. KLÉBER CERQUIM - A Conab nos
orientou no sentido de que a distribuição fosse efotuada em conjunto com as Comissões do Proder(?).
Essas Comisséies teriam que ser acionadas pela
Coordenadoria, o que foi feito em quase todos os
Municípios, com exceção dos que não as possuem Amajari, Pacamima e Uramutã - além do Município
de Bonfim, cujo Prefeito não se encontrava no local
e não consegui localizar a Comissão. Fiz contato
pessoalmente com a Prefeitura, a fim de que alguém
pudesse me identificar algum participante da Comissão, para 'que 13ssa pessoa acompanhasse a distribuição e não houvesse nenhuma ingerência política.
A SRA. RIELATORA (Marluce Pinto) - V. Sª falou que a Secretaria de Bem-Estar Social estava
acompanhando essas distribuições ...
O SR. KLÉBER CERQUIM - Acompanhando a
distribuição da alimentação estavam a Secretaria de
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Bem-Estar Social e as Comissões dos Municípios,
que faziam parte também da distribuição.
'
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - E as sementes, pela Secretaria de Agricultura?
O SR. KLÉBER CERQUIM - Distribuídas pela
Coordenadoria. Frisávamos bem que a distribuição
era uma situação de emergência, que aquilo não era
campanha política - isso ficou bem claro para a população - não se estava fazendo distribuição pelo
Governo do Estado, mas parte pelo Governo Federal
e parte pelo Governo do Estado. Quem estava faiendo a distribuição era a Coordenadoria de Defesa
Civil, por ser uma situação de emergência pela qual
o Estado estava passando naquele momento.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - V. SI
acompanhou de perto todas essas distribuições, ou
coordenava, aqui em Boa Vista, o destino dessas
cestas para as localidades a serem distribuídas?
O SR. KLÉBER CERQUIM - A grande maioria
eu acompanhei. Inclusive, alguns Prefeitos podem
saber, exatamente porque fiz contatos pessoalmente
com os mesmos, os quais tomaram conhecimento.
Alguns Municípios realmente não pude acompanhar,
justamente em função dos contatos que tinha que fazer com a Conab, em Brasília, e com a DrII Anna
Maria Peliano, que era a Secretária Executiva do
Programa Comunidade Solidária.
As interlocuções estaduais também estavam
cientes da distribuição e, sempre que eu podia, avisava ao representante da Conab sobre a distribuição
que estava sendo efetuada, inclusive perguntando
. sobre as pessoas que estavam no Município que
pertenciam à Comissão do Programa de Desenvolvimento Regional Proder, uma vez que a intenção era
que essas Comissões efetuassem a distribuição e
. 'localizassem, no Município, as comunidades mais
atingidas, para que pudessem ter prioridade na distribuição.
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Muito
obrigada pelo comparecimento de V. SI e retorno a
palavra ao Senador Romero Jucá.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de fazer também uma pergunta ao Capitão.
Não entendi bem, mas me parece que foi dito
que a Comissão do Proder é orientada pelo Comunidade Solidária?
O SR. KLÉBER CERQUIM - Exato. Essa Comissão é do Município e participa do Programa Comunidade Solidária.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Pedimos o depoimento de V. S@ porque o Prefeito Paulo
Peixoto, que depôs no dia de ontem, teria que viajar,

Novembro de 1998

DIÁRIODO SENADO FEDERAL,

colocou 'aqui, textualmente- está gravado - que a
Prefeitura não tem participado da distribuição de
cestas básicas nem de outro tipo de atendimento.
,Alguns prefeitos, que não são ligados ao Partido
do, Governador, têm reclamado dessa questão.
Não sei se houve algum desencontro de informações, ou todas as Prefeituras estão participando; fora
as exceções já citadas: Amajari, Pacaraima e Uiramutã.
O SR. KLÉBER CERQUIM - Gostaria de esclar~cer a V. EXª que a intenção da distribuição 'é
evitar que haja o cunho político, (Palmas.)
É necessário que os Prefeitos nomeiem uma
Comissão para o recebimento desses donativos. Inclusive, temos algumas doações que serão efetuadas a alguns Municípios pela Coordenadoria - doações que conseguimos com empresas multinacio~
nais -, para o que deverá ser nomeada uma Comissão, de preferência com representantes dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Então, aIgumas matérias de jomal sobre a distribuição de alimentos, inclusive no Apiaú, com a presença do Governador e da,Pri(Tleira Dama, cO"! distribuição de camisetas e chapéus, não foi feita pela Defesa Civil?
O SR. KLÉBER CERQUIM - Essa distribuição
não foi efetuada pela Defesa Civil. O alimento doado
através do Comunidade Solidária foi distribuído depois pela Coordenadoria. Claro que tivemos doações
do Govemo do Estado, que complementaram as cestas do Govemo Federal. Recebemos 8470 cestas do
Govemo Federal - por meio do Programa Comunidade Solidária - foram distribuídas em tomo de 25 a 30
'Ínil cestas"do Govemo do Estado. Essas cestas, na
realidade, foram repassadas para a Coordenadoria,
que ficou encarregada da distribuição. Houve de fato
alguns casos em que o Governo efetuou a distribuição das cestas; mas o Govemador distribuiu cestas
que ele próprio se encarregou de comprar, e não as
doadas pelo Comunidade Solidária.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço ao Capitão Cléber Perquim, suas informações foram import~ntes.
Gostaria de chamar o Prefeito Guto Brasil, do
Município de Normandia.
O SR. GUTO BRASIL - Senador Romero
Jucá, Presidente desta Comissão, Senadora Marluce Pinto, Relatora, Senador Sebastião Rocha, que
ora nos visita, Senador João França, Srs., Deputados, companheiros Prefeitos, senhoras e senhores,
na verdade, sinto-me, ,neste momento, profundamente decepcionado com o rumo que tomou esta
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Comissão. Recebi ontem um fax onde se dizia que
esta Comissão deveria discutir as causas e os efeitos da seca à da queimada que assolou Roraima.
Parece-me muito mais a ·CPI das Cacimbas" que
outra coisa. Se fôssemOS discutir o costo ou quantas
cacimbas foram feitas,' não seria necessária a ptesença dos Prefeitos edl'ltantas pessoas; era preciso
apenas...
O SR PRESIDENTE (Romero Jucá) - Peço ao
Plenário atenção para ouvirmos a apresentação do
'Sr. Prefeito. '
'
"
"
O SR. GUTO BRASIL':'" ~,.d~~!gnar uma comis·
são para contar as cacimbas e outra para auferir ,o
custo. Poder-se-ia poupar o tempo dos Senadores,
meu tempo e o tempado povo de Roraima.
Era o que tinha a dizer. Estou aberto a qualquer pergunta.'
,
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) .,,; Passo a
palavra à Senadora Marluce Pinto.
,
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) _ Prefeito
Guto Brasil, com referência à explanação de V. EXª,
admito que sua decepção se prenda a alguns acontecinientos que realmeatenãodev~riam estar presentes. Arrependo.me de não ter feito a mesma solicitação ao Presidente' da Comissão, pois vim a Rorainia na mesma condição, como Relatora, e com o
Senador Romero Jucá como Presidente, para fazer
a avaliação da mortalidade dos bebês na maternidade. Fizemos uma reunião praticamente secreta,
onde cada depoente entrava, era interrogado e saía,
para que não houvesse tumulto. Achávamos que um
caso dessa natureza não iriaoco'rrer.. ,'
Prefeito Guto, Brasil, creio que V. EJci! ontem
não se encontrava presente, mas aqui não se falou
apenas em cacimbas, procuramoS obteroutras informações: quais as providências, qual a situação atual
com relação aos produtores. E' é preciso que fique
registrado que temos conheciniento.'Por que se fala
tanto em cacimba? 'Se V. EJci! tivesse ficado ontem
aqui, teria ouvido os Secretários ' das áreascompetentes, teria visto a entrega de docu,mentos e depois
assistido aos interrogatórios, dos quais ninguém tinha conhecimento. Então, tanto se falou que, por
fim, foi ge'rado um apelido, uma colocação grotesca:
"cacimba", porque realmentE! se repetiu muito. O que
foi construído? Precisamos saber. Pode até parecer,
para quem chega depois, qúenãotelT) qualquer significado, mas tem. É preciso saber os custos e o que
foi realizado. O dinheiro da' área federal está vindo.
Estão vindo mais R$4,5 milhões. É preciso quEi se
diga - e foi para isso que fomos designados - corno
estão sendo realizadOsost~balhOs. Se não tivésse-
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mos recebido uma fita falando de açudes, se não ti·
véssemos tido os depoimentos de alguns SecrE!tá· /
rios falando até em barragens e entregando doeu·,'
mentos, se inicialmente tivessem informado' que
eram apenas cacimbas e quais eram as empresas.
Porém, são tantas as distorções nas informações
que, realmente, tomou-se uma coisa grotesca. lamento que V. E~ tenha perdido seu tempo. Lame,nto
mais ainda que nós, Senadores, que temos muitos
trabalhos a realizar, mesmo aqui no Estado, tenhamos perdido tanto tempo, ainda tendo de fazer diligências para descobrir onde estão, realmente, os
cacimbões, como estão sendo feitos, a fim de chegar a Brasília levando as informações corretas. Não
podemos vir aqui, autorizados pelo Presidente do
Senado, com u'ma missão e chegar com informal;:ões inverídicas.
Assim, pelo que pude observar, creio que V.
Exª não tem nada a acrescentar, até pela mane,ira
como se manifestou, a não ser que saiba informar,
como citado na fita, quantos açudes foram cOllstruídos em seu Município, já que o Município é de '
responsabilidade do PrE'1feito.
a SR. GUTa BRASIL - Senadora, realmente
não tenho conhecimento de quantas cacimbas fonim
construídas em meu Município, porque estas o foram pelo Governo do Estado. Se V. E~ me perguntar, neste momento, quantas serão construídas c()m
os recursos federais que recebi, afirmo' que' serão
220, no Município de Normandia.
Em minha opinião, o mais importante ne:;te
momento é discutir algo que todos temos em nossa
consciência: por que aconteceu esse grande inciindio em Roraima? É fruto, todos sabemos, do prOCf!Sso produtivo que se praticá aqui na Amazônia, notadamente aqui em Roraima; qual sejã:-um'proces:so
que se vem arrastando ao longo 'dos arios: Muito
mais importante, Senadora ...;. e digo-lhe com tod(l' o
respeito de que V. Ex@ é merecedora -; seria aproveitar o trabalho desta Comissão para discutir solu·
ções para Roraima. Não QlJÍHO dizer que o posiciónamento da Comissão tenha partido de V. E~, do
Senador ou do Governador."Na verdade, isso é pró'prio do clima pré-eleitoral que s'e vive em Roraima:
a SR. (Não Identificado) -'Cacimba é solução?
'
, a SR. GUTa BRASIL - Respondo ",ao compa,
nheiro que é solução para quem não 'tem recursos e
está com seu gado morrendo de ~ede.' . ",' .~':. .
Em determinados momentos, é preciso que se
tenha tranqüilidade e equilíbrio.
A SRA. RELATORA (Marluce Pint~) -,Sr. GI!tO
Brasil, V. E~, pelas suas colocações, não sabe
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mesmo, quanto à primeira pergunta formulada, a
quantidade das cacimbinhas, cacimbões, açudes ou
seja lá o que for feitas em seu Município. Sinceramente lamento. V. E~ poderia, ao menos, informar
onde as encontraríamos? Não vamos sair contando; poderemos criar uma comissão em cada Município para verificar. Se eu, Marluce Pinto, e'não a
Comissão do Senado, quiser saber se é certo, tenho como saber. Queremos ver o tipo de obra que
foi realizada e fotografá-Ia, para que sirva de prova
em nosso relatório do que' encontramos como solução, com referência à seca, no Estado de Roraima.
Se V. E~ não tiver nada mais a acrescentar, agradeço sua participação.
Retorno a palavra ao Senador Romero Jucá.
Se V. E~ quiser falar tem todo o direito.,
Muito obrigada, Sr. Prefeito.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de fazer algumas pergul)tas ao Sr. Prefeito, até
porque o Municlpio que governa possui uma situação diferenciada pela quantidade de área indígenas
que abrange. É, pois, importante que conversemos
sobre a questão das queimadas.
Antes, gostaria apenas de esclarecer o posicionamento da Comissão. Ontem, tratamos da questão
técnica, ouvimos as Secretarias, as entidades federais; na, verdade, recolhemos subsldios. Hoje, a in~
tenção àráexatamente ouvir o posicionamento político: os diversos segmentos da Assembléia Legislati-,
, va e os' Prefeitos, cada um com sua conotação partidária, com seu posicionamento; mas, sobretudo,
com o compromisso que têm com seu Município e
com o Estado. Se estamos aqui divergindo sobre algumas questões objetivas, operacionais ou políticas,
estamos convergindo em um objetivo maior, que é
exatamente buscar caminhos melhores para Roraima. Tenho essa consciência ,sobre todos os que falaram aqui. '
Quero dizer ao Prefeito Guto Brasil que a Comissão tem uma série de objetivos a cumprir. Foi importante o posicionamento de cada um. Infelizmente,
o Governadornão ficou até o fim para responder às
perguntas que tínhamos, preferindo omitir-se em relação a algumas delas. Todavia, no contexto geral,
todos marcaram sua posição.
' No que diz respeito ao Prefeito, quero dizer
que sóu seu amigo; temos um relacionamento de,
, amizade, independentemente da questão política; da '
questão partidária. Respeito a posição de S. EJ<I!.
Hoje, S. E~ está em outro Partido; se, amanhã, quiser vir para nosso Partido, será bem recebido. Creio
que 'temos de caminhar para a frente; não devemos
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ter qualquer tipo de questionamento político sobre o
passado ou o presente. Quero registrar que conheço
as dificuldades do Município de Normandia.
. Gostaria de saber, especificamente, sobre o
modelo produtivo existente nas áreas indígenas.
Houve queimadas nas áreas indígenas na mesma
proporção que houve nas áreas de assentamento?
Como é que as comunidades indígenas estão fazendo para se recuperar? Sabemos que a mecânica de
produção das comunidades indígenas é um pouco
diferente da existente nas áreas de assentamento do
INCRA ou do Govemo do Estado. Gostaria de ouvir
o posicionamento do Prefeito a respeito disso .. '.' . :.
O SR. GUTO BRASIL - Na verdade, pela ~vegetação, pela situação da região de lavrado, a queimada não teve a mesma proporção. O que houve
realmente foi a seca, que matou quase 90% das manivas, da mandioca, a base da alimentação da comunidade indígena. Hoje, é necessário _ e o Município está fazendo isso - um esforço grande para que
se retome o processo produtivo. É interessante que
se somem esforços para que a retomada da produção se dê em uma situação que resolva o problema.
Fala-se muito no Brasil em renda mínima; porém, a
comunidade indígena de Roraima não tem renda alguma. É necessário que saibamos "dar tratos à bola"
para minorar o sofrimento daquele povo.
Na Prefeitura consegui, ano passado, em parceria com o Govemo do Estado, mecanizar 360 hectares de terra na comunidade indígena, Senador: um
esforço grande para uma Prefeitura pequena, com
dificuldades. Conseguimos levar mecanização a
90% das comunidades indígenas.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) ...;. O resultado foi bom?
O SR. GUTO BRASIL - Não foi o esPerado
tendo em vista a situação climática que Ocorreu.'
Quero que fique claro que em Normandia estamos de braços abertos para qualquer pessoa, para
qualquer recurso que chegue para se somar aos
nossos. Eu mesmo, Senador, conversei com o Govemador para saber se S. EXª tinha alocado recursos para Norma,ndia. Os recursos seriam. bem-vindos. S. EXª, em momento algum, fez restrições.
Como Prefeito, tenho responsabilidade administrativa com o povo de meu Município. Muitas vezes, as
pessoas, por um motivou ou outro, entendem que
para fazer parte de um grupo político com lealdade,
com firmeza, deve-se desconhecer o passado ou o
; .
'.
comportamento das pessoas.
Senadora Marluce Pinto, ao encerrar as minhas palavras, quero dizer que V, EXª é credora do

I

' ,.

.

Terça-Feira 17 15935

m'eu respeito; ao longo do tempo, V. EXª conquistou
esse respeito. O meu protesto foi feito contra a condução de parte a parte. Na verdade; o Govemador
.Neudo Campos" tem sido um parceiro fundamental
na minha administração; não posso desconhecer
esse fato.
. Digo e' reafirmo que estou de braços abertos.
Convido V. EXª, Senadora Marluce Pinto, a alocar
recursos para o Município de Normandia, os quais
serão bem recebidos pela minha administração.
(Palmas)
.
'A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - A
emenda de 1997 foi liberada, mas outros tomaram a
. sua patemidade. Hoje, já falei aqui - Joaquim Ruiz
confirmou isso - que todos os Municípios do ppá..
O SR. GUTO BRASIL - A emenda é pessoal,
Senadora Marluce Pinto?
.A SRA.' RELATORA (Marluce Pinto) - Ficou
zerada aquela coletiva. Quem conseguiu os recursos
fui eu, por intermédio do Senador Carlos Bezerra,
que era o Relator. Nenhuma Prefeitura do PPB tinha
recursOs: Fui eu que os aloquei. (Palmas.)
Com referência a esses R$1~ mil, sobre os
quais V. EXª falou agora - converse com o seu colega Paulo Peixoto -, foi feito um questionamento ao
Dr. Catão, para que, enquanto se resolvesse o problema de liberação de verbas para o Estado, ele alocasse recursos para as prefeituras. Cheguei a solicitar até R$200 mil para cada prefeitura do interior.
Parece-me que o seu Município recebeu R$150 mil.
O SR~ GUTO BRASIL - Exatamente.
. A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - O Município de Caroebe(*),de Iracema e de Uiramutã(") receberam R$80 mil. Os demais Municípios, incluindo
o de Alto AI~gre, receberam R$150 mil. Esses recursos foram destinados para lá. O Município de Rorainópolis·recebeu R$80 mil, porque rião era considerado como um dos mais atingidos; o seu Prefeito esteve conosco quando nos dirigimos ao Programa Comunidade Solidária, acOmpanhando os prefeitos,
para que mandassem as cestas básicas para cá.
Era. isso ,q~e eu gostaria de dizer ao Prefeito
Guti Brasil. Sei que alguns Deputados disseram que
tinham alocado recursos para aquela região, ,mas foi
por meu intermédio desta Parlamentar que aquela
emenda coletiva chegou até o Município de V. S@ e
até os Municípiosd~ todos, os prefeitos do PPB.
.O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Gostaria de perguntar ao Prefeito se a parte social ,está
~endo bem ~teridida ou se há fome er;, algumas
áreas do seu Município. É necessário algum reforço

.".
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a mais? Como está o quadro social no seu Município.
neste momento?
O SR. GUTO BRASIL - No Município de' Nor~
mandia, todo reforço é. bem-vindo. Mas, com certeza, as pessoas estão fazendo sua parte, Senador.
Foram distribuídas, se não me falha a memóri,i,
-1.200 cestas básicas no Município, das quais 470
cestas foram proveriientes do Programa Comunidade Solidária e 975 cestas foram enviadas pelo G()-'
vemo do Estado. (Palmas.)
.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Pn~
feitura está acompanhando essa distribuição nals
áreas mais necessitadas?
O SR. GUTO BRASIL - Em Normandia, 'as
cestas foram distribuídas pela Comissão do Proder.
Um mb,nbro da Prefeitura e membros de entidadE!S
govemamentais e não-governamentais faziam palte
da Comissão Bipartite.
•
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero
agradecer ao Prefeito Guto Brasil, pelos importantE's
esclarecimentos prestados: " .
Pergunto se os Senadores João França e Sebastião Rocha desejam fazer mais algum questionamento. (Pausa.)
,,'
Concedo a palavra ao Prefeito Paulo Silvá, do
Município de Bonfim(*). (Palinas.)
O SR. PAULO SILVA - Sr. Presidente, Senador Romero Jucá Filho; SI'! Relatora, Senadora Marluce Pinto; Sr. Vice-Presidente, Senador Sebastiã,o
Rocha; Sr. Membro desta Comissão, Senador Joãlo
França; Deputados Estaduais presentes, 'Flamarion
Portela, Aurelina e Lúcio Távora; Secretários estáduais; Prefeitos Guto Brasil, Eliseu Alves, Antonio
Martins, Geraldo, Alberto Imperion(?); meus senh()res e minhas senhoras, em primeiro lugar, eu gostaria de extemar a minha satisfação ao ocupar esta tribuna. Satisfação porque, pela primeira. vez, assisto
ao vivo a uma comissão especial, cujo caloroso dl~
bate mostra à sociedade de. Roraima a verdadeira
democracia. Sabemos que, em meio ao debate cal()rosa e com os ânimos acirrados, esta Comissão,
representada principalmente por V. EXª, Sr. Presidente, e pela Senadora Marluce Pinto, representa
mais de 80 mil votos neste Estado.
'
Em hipótese alguma é admissível que algumas
pessoas sem. responsabilidade, sem ética e sem
vontade de ver este Estado progredir e crescer sejam desrespeitosos com V. EXªs, Senadores que estão à altura de representar - e representar bem - os
anseios do nosso Estado. Sem revanchismo político
tenho pautado a minha administração na serenidade, na humildade e no rt!speito às autoridades cons-
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tituídas. Quero registrar publicamente, para que fique consignado nos Anais desta Casa, o respeito
também pelo Exm2 Governador do Estado.
Senadora Marluce Pinto, Presidente da Comissão; Senador Vice-Presidente e membros desta Comissão, da mesma forma, extemo a minha preocupação e indignação com o Govemo Federal, que tardou a ajudar Roraima, mas também com o Govemo
Estadual, que custou a pedir recursos ao Govemo
Federal.
Não' estamos aqui para defender partidos polIticos, facções ou ideologias partidárias. Acredito
que esta Comissão, com a responsabilidade que
tem .e que lhe é peculiar, haverá de apurar os
acontecimentos, de r~sponsabilizar os culpados e
também' de .se proAu'nciar sobre aqueles que
aqui foram chamadós de culpados, isentando-os
de culpa. Tenho certeza de que esta Comissão
tem como objetivo principal apurar os fatos e trazer'maiores benefícios ao nosso Estado.
Como Prefeito de Bonfim,. posso falar sobre
este Município. 'Creio que serei argüido pelos Senadores qu~ aqui.estão.
'11'
.
.' Quero dizer o seguinte às pessoas que vieram
vaiar. infelizmente, Senador Presidente, Senadora
Relatora e Membros desta Comissão, não vejo presente a grande maioria, os produtores rurais, para
dizer se foram ou não beneficiados. Vejo aqui algumas pessoas que só entendem de ar condicionado.
A eloqüência invadiu este Plenário durante o dia de
ontem e todo o dia de hoje, às vezes, com responsabilidade;' outras vezes, fazendo deste lugar um pa·
Ianque de políticos.
Senadora, é público e notório o apoio que tenho dado e que darei a V. EXª, mas nem por isso
quero fazer deste momento um debate político, porque acredito que, acima de tudo, estão os nossos
produtores em Bonfim, esperando uma decisão determinada, uma decisão favorável para que realmente sejam vistos como:homens trabalhadores, ordeiros e dignos de respeito de toda a classe política
deste Estado.
Bonfim, em dezembro, contou com a ação govemamental logo no início do mês. Só lamento que
em vez de o Govemo do Estado se associar àquela
caravana de mais de 30 carros, gastando combustível e dinheiro público, não tenha levado as máquinas
para Bonfim para mostrar ao povo da sede que iria
mandar as máquinas para o interior. Seria mais fácil
mandá-Ias para o interior e depois dizer que fez!
.
Infelizmente, esta Comissão vem tardiamente,
porque aqueles buracos que foram construIdos, hoje
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estão cheios de água. Mas, no nosso Município, isso
A Deputada Aurelina, ex-Secretária de Agricultunão ocorreu.
ra,' sabe que não houve' um acompanhamento mutto
Cheguei ao São Francisco e disse a João Fei. oportuno, realmente técnico,"de valor, porque, às vejão: ·Prefeito, pelo amor de Deus, V. Exª não tem
.' zes, na tentativa de se cavar um cacimbão, não se
uma máquina para me arrumar, para tapar aquel,es
chegava até a água e simplesmente iam embora, pordois buracos, porque morreram duas vacas atolaque eles cavavam onde o produtor mandava. A Secredas!" Eu disse: "Máquina não tenho, mas o que você
taria deveria ter um técnico para fazer esse trabalho,
quer para dar água aos seus animais?" Ele disse:
'porque o produtor não tem esse'conhecimento.
"Me arrume um motor." A prefeitura comprou um
'Quero também discordar da Deputada Aurelimotor, o Vereador Fernando comprou uma bomba,
na, quando diz que o Incra só faz assentamentos
no picadão. Em Vilena, nem picadão havia, e lá
acoplaram um no outro e foi como ele salvou o seu
rebanho.
' e x i s t e m 70 produtorés assentados: A senhora não
Infelizmente, Senadora, agora também estou
esteve em Vilena, e tenho andado constantemente
construindo buracos, e a culpa não é dos meus colepor esses lugares. Depois"que me elegi, já estive
gas prefeitos.
' lá por mais de 20 vezes, e o povo de Vilena está
Lembro-me bem quando chegamos à Secretasatisfeito, porque contratei uma máquina e fiz 25
ria de Planejamento do Estado. O plano de trabalho,
quilômetros de picadãó,' no qual o Governo está
construindo os 20 quilômetros;
.
a planilha e a planta dos açudes já estavam feitos Cheguei primeiro em' Vilena.
Governo proe a planta era a mesma que havia sido feita pelo Gometeu construir uma escola e só o fez depois que
vemo do Estado. Acredito que já naquela ocasião,
sabendo que as chuvas iriam cair, não era necessáconstruí a minha; prometeü construir 'um galpão,
rio mais fazer buraco; era necessário comprar seuma estrada e o fez somente depois que Paulo Tiririmentes, alimentos e roupas para os produtores e
ca chegou. Não fiz isso para me reeleger, porque
ainda tenho dois anos e seis meses de mandato. Tesuas famílias, que estavam passando fome e quase
sem roupas. Infelizmente, tenho que cumprir o objenho um compromisso com o povo que me elegeu:
tivo e não posso mudar a meta do convênio.
assumir e resgatar aquilo que preguei em praça púSabe V. EXª que estivemos em Brasília e conblica.
tactamos com a Defesa Civil e com a Secretaria de
Senadora, quero dizer a V. EXª que fico satisfeito com o que vi e ouvi, embora constran!Jido e enPolíticas Regionais. Eu dizia à época ao Secretário
de Política Regional: 'Se é para eu fazer 203 cacimvergonhado com algumas atitudes de pessoas que
bões e ter que licitar ou contratar empresas, por que
ner:n sequer respeitam os seus representantes.
" Coloco-me à disposição,de V. EXªs para resa prefeitura não compra uma retroescavadeira de
R$70 mil? Ela fica com esse bem para o Município,
ponder, para dizer ~ verdade, mesmo que seja a fapode ajudar em outras secas e construir os mesmos
vor do Sr. Govemador, da Prefeitura, do trabalhador
poços! Foi-me dito que eu não poderia mudar a meta
ou de quem. quer que seja. Estou aqui para dizer
e tampouco deixar de cumprir o objetivo. Contrataaquilo que foi feito no nosso Município. Mas, antes
mos três firmas, recebemos R$150 mil. O dinheiro
disso, porém, eu gostaria de lembrar um fato ao_[!~que foi destinado para cavar um poço semi-artesiano
bre Capitão Cleber - porque ou ele está sofrendo ~
será o suficiente para construir dois, e já estamos na
amnésia, ou está equivocado: quando telefonou para
metade do trabalho com 203 cacimbões.
Bonfim, conversou com a ,minha esposa, que é a ,
Espero, Senadora, que esta Comissão ou a CoPresidente do Proder, naquela localidade, e forne-' '\ \
missão que for outorgada por V. EXªS não confunda os
ceu-Ihe o número do telefone celular. Mas sequer fo- "
203 cacimbões, feitos pela Prefeitura, com aqueles
mos convidados .Você não sabe nem mora em Bonque foram feitos pelo Governo, porque, dessa forma,
fim e está recebendo um CDI para bajular, e eu ,não
Bonfim terá 608 açudes, ou seja, cacimbões.
faço isso!
.
. "
Não quero desmerecer o Sr. Governador, porEle deixou um número de 'telefone celularique
que a sua intenção deve ter sido boa. Ele ajudou alvivia fora da área de serviço - não sei por ql!Je ter
guns produtores? Ajudou! Matou a sede de algum
um celular, se sempre está fora da área de servirebanho? Matou! Não posso ser irresponsável e diço! Tentei por cinco ~ézes falar com o Capitão
zer o'contrário. Mas, evidentemente, como disse LúCleber e não consegui. Não vou ficar à sua disposição porque tenho o que fazer! Tenho' de procurar
cio Távora, haveria possibilidade de se ajúdar mais
esses produtores rurais.
convênio, providenciar dinheiro para o meu Municí-

6
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pio. P:ortanto, eu não poderia ficar à espera do teleEu gostaria de registrar a presença do Vereafonema do Capitão para distÍibuir ás cestas - o Cl\Ue
dor do Município do Mucajaí, Chiquinho, que vive no
é feito politicamente.
Apiaú. Ele me deu a informação de que o gado não
Sabe V. Ex', Senadora, que estávamos fora do
tinha condições nem sequer de beber a água que
Programa Comunidade SOlidána; sabe, assim como
estava no cacimbão. Eles são autoridades no Munios Prefeitos que me acompanharam, o que eu disse
cípiO porque são Vereadores.
lá. O Senador Romero foi em minha defesa, V. E:xB,
.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Por favór, sentem~se. Já estamos conCluindo os trabalhos.
os DeputaClos Luciano, Alceste Madeira e Chico Bodrigues .
.
Vamos continuar ouvindo a Senadora Marluce Pinto.
.... A 'SRÁ.~ELATORA (Marluce Pinto) - O VeNós, Cantá, Bonfim, Normandia e Uiramutã
estávamos fora do programa. E antes, quando ásreador 'de, São Luiz do Anauá, Sr. Valdivino, que está
presente, também me disse o mesmo a respeito dos
sinamos o convênio da Defesa Civil,' o Capitão
Cleber nem sequer tinha a estatística populacion~1
poços, ' das, cacimbinhas, que só: serviam para o
do IBGE com respeito aos Municípios. Eu lhe for- .
gado cair nelas e morrer.
neci o número de habitantes, ele fez a divisão proÉ,até salutar a'presença de muitos do interior:
porcional de 5 pessoas por família. Em Bonfim, fiprefeitos, vereadores, secretários municipais e comunidade interiorana, porque foi dito que a distribuicaram 1.235, 6 famílias, ,sem que família algumal tiçãode sementes foi feita em grande quantidade. Havesse se dirigido para 'lá. Posteriormente, houve
realmente a divisão, sendo que Bonfim ficou com
via vários produtos. Mas quando visitamos o interior,
600, assim como Normandia. '
aquêlas reuniões, os produtores rurais têm uma só
Não sei se realmente foram distribuídas no Mu-reclamaçáó, ade que não mais receberam semennicípio, porque, á primeira vei:, em que estive ,em
tes, qUe, não houve recuperação nem construção de
Brasília, recordo-me bem que <> Sr. Govemador parestradas, que não há sacaria, que os caminhões que
ticipou doJ'rojeto Ta:boca,Realm~nte"a unicà co,isa
existiam no interior, para que os produtores retirasqu~ S. ExAfez em relação àqueie projeto foi distrib~irsem.oproduto para levá-lo às feiras ou então, como
uma cesta - insuficiente para dois dias - para uma
no caso'dõ'Caroebe,o povo levava banana para cofamília faminta, dOis,sacos:de tuime dois de sal rilimerciaiizar ó pro<Íutoem Manaús, que tudo isso esneral para o gado.· "
. . .,,".
taria aca~ado.
Ressalto o tr8balho ,do iNCRA,'que, pela priEstivemos no Amajari, onde também há promeira vez, valorizou os prefeitos municipais. Coneegramas do INCRA, também muito bem-sucedidos.
deu verbas para os Municípios: concedeu verbas
Todos os produtores do Trairão, na minha presença-para que os prefeitos que moram nos municípios,
e nas dos Deputados Zenir e Rosa Rodrigues, falaque estão ao lado do povo, que sabem das aspi~)es
ram que a única obra no Trairão havia sido a ponte,
populares possam fazer o que o PQvo necessita.
e esta se originou' de um convênio, ainda na época
No Projeto Taboca, Sr. 1 Senadora, foram traem que o atual Prefeito do Caroebe era superintenbalhados 42 Km de 'estrada, sendo 30 Km de consdente do INCRA, com o Govemo do Estado. Assim,
trução, 12,5 Km.de recuperação, um posto médico e
. não teria havido obras no Trairão.
um galpão comunitário.
Não adianta querer dizer que as coisas estão
Estou à disposição de V. Ex's..
,
acontecendo. E isso não está fora do objetivo da CoO SR, PRESIDENTE (Remero Jucá) - Concemissão, porque para a agricultura !'l pecuária a única
do a palavra à Senadora Marluce Pinto, Relatora da
altemativa é o financiamento. É isso o que pode reComissão.
solver o problema dos produtores mrais.
.
Ó Sr. Paulo Silva falou das crianças desnudas
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Sr; flrefeito. j:>aulo Silva, V. E:xB disse que vai construir 203 cae não alimentadas nOs municípios. Essa é a realidacimooes e que no seu Municlpio ficariam 400. Mas, de
' de. As queimadas são as responsáveis por tudo. Já
presenciávamos tudo isso:' falta de produção, falta
acordo com a relação do Govemador, são 405.
O SR. PAULO SILVA. - São 603 cacimbões.de caminhão-, falta de sacaria. O produtor rural não
tinha nadà e ainda não havia acontecido o incêndio.
Somando 203 com 405 resultam em 608. '
A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) -. Nem
Mas-agOra,.ludo é em decorrência do incêndio!
adianta mais falar em cacimbão, porque, sendo caOuvi de muitos produtores rurais do Paredão,
cimbãoou cacimbinha, você disseque o gado caía
nosábadó, que a natureza é tão benevolente que há
'- dentro dos buracos e morria.
pouco tempo tudo estava seco e, agora, tudo está ver-
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de. Contudo, eles se encontram na mesma situação,
'.... do prefeito ou contra ele que precisava dos cacimbões.
sem poder plantar porque não têm condição; muitas
Todos necessitavam.'
<
vezes, nem têm condição de sair dos seus lotes. .
A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto)- Prefeito
Sr. Paulo Silva, V. Ex" que percorre tanto o seu
PaUlo Silva, depois que V. Ex@ assumiu a Prefeitura
já houve alguma ação, trabalho ou assistência conMunicípio, todas as vilas e comunidades indígenas,
junta entre o Governo do Estado' e a Prefeitura de
sabe de alguma distribuição de semente, de algum
trabalho, de algum acompanhamento técnico por
Bonfim?
parte da Secretaria de Agricultura depois qUeV. E x " O SR. PAULO SILVA- Trabalho não, Senadora. H'ouve uma ajuda de R$20.000,OO à minha Pre. assumiu a prefeitura?
O SR. PAULO SILVA - Senadora Marluce
feitura, quando das festividades da nossa feira agroPinto, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que,
•pecuária. Ela chegou um pouco atrasada, mas não
pelo que sei, tendo em vista que de nada somos
pódemos. negar que o Govemo nos atendeu com
informados (... ) Eu gostaria de dizer ao Sr. Vereaesse valor. Depois disso, V. Exª é sabedora de que
houve o racha político entre os dois grupos. Tive a
dor de Normandia que S. Exll deveria ter argüido o
Sr. Gute, já que representa o povo de Normandia.
oportunidade de ser eleito por esse grupo político e
até hoje não houve qualquer ação conjunta.
Portanto, S. Ex!! não· pode falar por Bonfim, pois
Fui convidado há poucos dias para fazer parte
não teve um voto naquela localidade.
Assim como tenho respeito por V. Ex", Sr.Vedo palanque oficial, quando da inauguração do asfalreador, eu gostaria que V. Ex" me respeitasse tamto da BR 401. Lá estive, porque o político com resbém!
ponsabilidade, que administra pensando no futuro
promissor, não pode furtar-se aos eventos e ações,
O SR. PRESIDENTE (Marluce Pinto) - Peço
seja de quem for, que venham ao encontro dos ancalma a V. Ex"s para que possamos concluir os tra'seios dos munícipes de sua loéslidade. (Palmas)
balhos.
A SRA_ RELATORA (Marluce Pinto)- Prefeito
Vamos continuar ouvindo o Sr. Prefeito Paulo
Paulo Silva, o tempo já.está de muito esgotado e o
Silva.
Senador Sebastião Rocha irá viajar. Além disso, teO SR. PAULO SILVA - Pelo que sabemos por
mos ainda vários prefeitos a ouvir. Estamos satisfeiintermédio do Vereador Vilena(?), foi distribuído na
tos com sua exposição de motivos e, devido à esVila Vilena, e não tenho conhecimento de distribuicassez de tempo, não temos mais indagàções a fa. ção em outras regiões.
zer; do contrário, teríamos ainda muitas perguntas a
ApeS~r. de eu ter me lembrado de um episódio
formular a V. Ex".
'da época da construção dos cacimbões, quando
"~ ,- Retorno a palavra ao Senador RomeroJucá.
eram deixados nas mãos dos vice-prefeitos, dos veO SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero--.
readores da situação, que, muitas vezes, passavam
agradecer ao. Prefeito Paulo Silva. S. Ex" fez ãs copelos lotes, a primeira vez, daquele que se entitulava
locações que deveria, e que foram importantes, e a
Paulo Tiririca.
Senadora Marluce Pinto já esgotou o assunto.
'. '. Eu acabei de fazer quatro açudes e uma barraO SR: PAULO SILVA - Eu gostaria, Senador,
gem para quatro produtores que deixaram de ser
. antes de deixar a tribuna, de dizer a V. Ex"s, ao púatendidos, porque, quando vou para a região, durmo
blico presente, às autoridades aqui representadas,
na suas casas. Então, por aí V. Ex!' conclui que hou.tanto do Legislativo estadual quanto dos Executi·..Il
ve pouco caso.
vos municipais - peço desculpas ao Tuchóf Perei,
,
Não quero culpar o Sr. Govemador, mas o políra(?), pois esqueci de mencionar o seu nome há
tico e Chefe do Poder Executivo queima a sua pró'pouco -, que ,quero levar ao meu Município um
pria imagem, tomando-se inerte pelos assessores
sentimento de regozijo. Que desta Comissão esque tem. Se o Govemador é colocado no auge é
pecial se tire o maior e melhor proveito possível
porque tem bons assessores; mas se é tachado de
para que as Lideranças representativas deste Esperseguidor, isso também é culpa dos assessores.
tado, outorgadas pelo voto do povo de Roraima,
(Palmas.)
unam-se cada vez mais, a'fim de que episódios
como
esse não se repitam. Que todos nós, unidos,
Na segunda vez que passaram, já quiseram
ajudemos
este Estado crescer e a desenvolver-se.
construir e, em algumas localidades, até.o fizeram,
I
,
'o
SR;
PRESIDENTE (Romero Jucá) - Quero
mas não todos, como deveriam ter feito, sem facção
agradecer ao Prefeito Paulo SirVa e gostaria de fazer
ou ideologia partidária. Não era quem estava do lado
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uma observação' que talvel:~facilite os trabalhos: tínhamos ainda ,inscritos, entre convidados. e presentes, o Prefeito de Caroebe, Antôn.io Souza Martins; o
Prefeito de Pacaraima, Império de Oliveira Silva.; o
Prefeito de Amajari, FranciscO Alberto Santiago; o
Prefeito de Alto Alegre, T uchof' Pereira(?); o Prefl!ito
de Rorainópolis, Geraldo Maia da Costa; o Prefl~ito
de São Luiz do Anauá, EliseuAlvese a Veadora Eugênia, da Prefeitura de Boa Vista. Ora, são sete convidados, .ainda. Estamos desde· às 10h ouvindo os
depoimentos, que foram importantes. Houve algum
desentendimento,mas colhemos bons depoimentOs.
Eu .gostaria de registrar a' presença de. todos
que nomeei, que estãO aqui compromissados com
seus Municípios e
o Estado de Roraima, e perguntar se' algum dos' presentes tem algo. mah; a
acrescentar, a fim de' que a Comissão obtenha mais
informaçoos, dados ou documentOs sobre o assurito,
ou qualquer contribuição a l'IiB.is que possa, efetivamente, auxiliar os trabalhos. Não adianta.repetiml0s
o mesmO discurso de determinados grupos. Se alguns dos que nomeei quiseremusar,a palavra, estejam à vontade para faz~-Io. (Pausa)
.

cOm

Coneedoa palavr'a ao' Prefeito Impé~io, do ~u
nicípio de Pacaraíriul. Peço' que o assunto sejaatinente à questão de qüeestamos tratando.

O SR. IMP.ÉRIO DE OLIVEIRA SILVA - Senador Romero JUcá,Presidentedesta Comissão, SenadoresJoão França,Marluce Pinto, senhoras e senhores, representando o Município de Pacaraimél, o
mais atingido, não poder·íamos. deixar, de forma alguma, de vir falar a esta importante Comissão sobre
os problemas por que passamos, agradecend() o
convite párà participarmos deste irriportante debate.
Realmerite, já foi bastante comentada a questão da seca. Todos' nós sabemos da verdade, que é
uma questão cultural. Há, na região, quarenta e
duas comunidadesindígenas,'quatro colônias, a Vila
do Surumu e inúmeras fazendas, onde o processo
produtivo seiniéia exatamerite'com as queimadas. O
fenômeno EI Nino agravou ainda mais a situação. O
. que acoriteceu? A umidade das matas cessou, permitindo que o fogo sé espalhasse e gerasse' essa
tragédia toda. Houve muitas dificuldades, mas muitas pessoas se·mobilizarampara ajudar.
Gostaria de agradecer a ajuda do exército da
Venezuela, que foi para as localidades do Bananlll e
do Alto Parimé para resolver o problema do incêndio, um dos últimos a ceSsar. R~ssalto a importância
do apoio do Govemador Neudo Campos, que esteve
ao lado do nosso Município durante todo o tempo.
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Lembro-me bem de que, no início das queimadas e da seca, houve depoimentos importantes das
comunidades indígenas: "Prefeito, durante todos esses anos, jamais pedi uma cesta básica a alguém.
Mas, hoje, venho ao senhor pedir que me auxilie
com uma cesta básica.'
;
Cito isso para mostrar a importância da distribuição da cesta básica, não como um processo que
solucionasse todo o problema, mas que atendeu a
uma necessidad~ primeira daquelas populações.
Nà comunidade do Perdiz, às 9h da noite, encontramos nove crianças que há dois dias não se aÚmentavam. E diziam-me: 'Estou ajoelhando-me aos
pés de quem me, deu uma cesta básica. A situação
está tão séria, Prefeito, que estamos dividindo nossa
água com o gado, para que nem nós nem ele morramos de sede.' .
Isso 'mostra, também, a importância dos pequenosaçudes, dos cacimbões ou dos buracos feitos. Talvez aqui se tenha discutido muito se se tratava de cacimba, se era grande, média ou pequena,
se valia ou não, mas, para aquelas pessoas e para o
gado que lá estavam sem um litro de água para beber, tenho certeza de que esses cacimbões, que
permitiram a sobrevivência dessas famflias e dos
seus animais, foram muito importantes naquele momento difíciL (Palmas.)
Coloco~me à disposição com relação ao· problema polêmico da distribuição das cestas básicas.
Nós, todos os vereadores e a população participamos de todas as distribuições feitas em nosso Municfpio, tanto daquelas feitas pela' Defesa Civil, como
pelo Govemo do Estado. Os Municrpios de Pacaraima e Amajari não tinham, ainda, comiSsões formadas para receberem as cestas do Comunidade Solidária, uma vez que não haviam sido liberados os alimentos para aquelas localidades. Agora, porém, já
estamos providenciando isso. Gostaria de deixar
aqui o _documento que mostra as queimadas ocorridas no nosso Município.

. Senadores João França, Marluce Pinto e Romero Jucá, procuramos relacionar todas as localidades, Sede de Surumu, Colônia Pacaraima,'Soro.caima, Samã(?), Amiã(?), Nova Esperança, comunidades indígenas e fazendas. É um retrato de localidades onde faltou água potável, onde a agricultura, a
pecuária, a fauna e a flora foram prejudicadas, onde
houve incêndios florestais, casàs queimadas e bebedouros de criações que secaram. Gostaria que este
documento do Município de Pacaraima fizesse parte
desta Comissão. Coloco-me à sua inteira disposição
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para responder qualquer indagação referente ao Município de Pacaraima.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Agradeço ao Prefeito o envio do documento. Se alguns dos
que foram citados ainda desejarem fazer uso da palavra; queiram fazê-lo.·

do um exemplo nacional de desaparecimento de verbas públicas. Muito obrigada. (Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Romem Jucá) - Antes
de encerrar, quero passar a palavra à Senadora
Marluce Pinto e, depois, ao Senador João França,
se, porventura quiser fazer uso da palavra.

Concedo a palavra à Vereadora Eugênia.
A SRA_ EUGÊNIA _ Sr. Presidente, permitame saudar esta digna Mesa na pessoa da ilustre Senadora da República Marluce Pinto. Gostaria de, no
preâmbulo, fazer algumas citações a respeito desses momentos de democracia. Isso faz parte da própria democracia. Estamos aqui registrando esses
momentos. É difícil ouvir algumas verdades que sensibilizam principalmente aqueles que têm em seu
bolso o sentido do trabalho político que desenvolvem.
Tive a oportunidade de passar o período de 2 a
11 de janeiro na região sul do Estado, onde fizemos
algumas visitas, onde fomos de vicinal a vicinal, de
lote a lote, sentindo a verdadeira necessidade e a
omissão de uma diretriz, de uma política para os colonos. Sentimos na pele deles o seu pavor pela falta
de uma ação para solucionar os problemas da estiagemo Até então, ainda não haviam acontecido as
queimadas. Andamos de vicinal a vicinal, de lote a
lote e eles se queixavam. Lamento que esses colonos não estejam aqui presentes. Infelizmente, hoje
parece mais ser um feriado estadual para os funcionários públicos do que um momento de democracia.

A SRA. RELATORA (Marluce Pinto) - Presidente da Comissão, Senador Romero Jucá, Senador
João França, prefeitos, deputados estaduais, vereadores e líderes interioranos aqui presentes, quero
agradecer a presença de todos, pedindo-lhes desculpas, pois algumas vezes nos emocionamos. Nunca fiz parte de uma Comissão, como membro, Presidente ou Relatora, em que assistisse a um espetáculo como o que houve aqui.
Muito obrigada; Sr. Presidente. (Palmas.)
O SR PRESIDENTE (Romera Jucá) - Concedo a palavra ao Senador João França, para uma declaração.
O SR JOÃO FRANÇA - Quero agradecer a
todos os que nos ouviram com bastante atenção,. à
torcida bem organizada, treinada e movimentada,
aos prefeitos que estiveram conOSGO durante todo o
dia, ao Presidente desta Assembléia Legislativa, que
nos cedeu a Casa, bem como aos seus Deputados
membros.

Os pertencentes ao Governo do Estado aqui
presentes, envergonhados pela falta de ação, de
sentimento democrático, deveriam ficar calados, e
não, como macaco de auditório, aplaudir ações que
não são verdadeiras. Administrar o dinheiro público
não é fácil! Principalmente quem não respeita o Erário público e faz do Estado um perdulário desse dinheiro, que é nosso, que é dos nossos tributos.
A população quer, na verdade, saber o que foi
feito desse recurso enviado ao Estado de Roraima,
que não foi aplicado adequadamente. Não estou falando no sentido administrativo. Estou questionando,
como uma cidadã que também tributa, a aplicabilidade desses recursos que estão aí estampados e onde
eles estão sendo gastos na sociedade.
Lamento, portanto, não estarem aqui os colonos que visitamos, que choravam a falta d'água, de
sacaria, de transporte. A verdade dói, realmente. É
por isso que essas pessoas que não entendem o
que é democracia não querem ouvi-Ia. Há muitos poIfticos "mandrakes' e o Estado de Roraima está sen-

Digo-lhes que esta Comissão veio aqui com o
objetivo de apurar possíveis irregularidades na aplicação do dinheiro público destinado a resolver o problema das queimadas e da estiagem no nosso Esta.'~ do. Isso, se Deus quiser, vamos fazer. Vamos a Brasília preparar nosso relatório, que será submetido à
votação em plenário, e vamos entregá-lo ao Ministério Público, a quem caberá julgar o culpado. Isso não
cabe a nós. Aqui viemos apenas para colher informações dos reclamantes e para ouvir aqueles que
quisessem nos falar.
Vamos dar prosseguimento a esse trabalho
amanhã, porque temos de ir ao interior analisar os
açudinhos. O importánte é que, açudinho, cacimbão
ou poço, eles vieram na hora certa para que o rebanho do Estado de Roraima não morresse de sede.
Agradeço mais uma vez a todos. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romera Jucá) - Encerrando, agradeço à Senadora Marluce Pinto, Relatora
desta Comissão, pela sua importante atuação; ao
Senador João França, do PPB, membro da Comissão; ao Senador Sebastião Rocha, do PDT, que se
deslocou de .Brasília até aqui, honrando-nos com a
sua presença, e à Assembléia. Legislativa, pela cessão deste espaço.
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Houve dois importantes dias de debates. Poderíamos ter feito esta reunião secreta, mas, se assiliTl
fosse, não teríamos discutido com a população um
assunto tão importante como este. Preferimos optar
por uma reunião aberta e democrática, correndo o
risco que corremos e sofrendo o que sofremos com armação de torcida organizada, vaiando princ:ipalmente a mim e à Senadora Marluce Pinto por
causa de nossos posicionamentos políticos e para
que os maus políticos sejam separados dos bons
políticos e nós possamos ter, aqui, um Estado modelo, melhorando a vida da nossa população.
Muito obrigado e boa-noite a todos.
COMISSÃO ESPECIAL
Criada através do Requerimento
n ll 153, de 1998-SF, destinada a "estudllr
as causas do desemprego e do subemprego no país".
.
11 Reunião (Instalação) realizada em 12 de
agosto de 1998.
Às dez horas e quarenta e oito minutos dCls
doze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e oito, na sala treze da Ala Senador
Alexandre Costa, Anexo li, do Senado Federal, presentes os Senhores Senadores: Joel de Holanda,
Djalma Bessa, Pedro Simon, Osmar Dias, Nabor Jljnior, Elói Portela e Abdias Nascimento, reúne-se a
Comissão Especial destinada a "Estudar as cau"is
do desemprego e do subemprego". Havendo nljmero regimental, o Senhor Presidente eventual, Se,nadar Abdias Nascimento, declara abertos os trabalhos. Sua Excelência esclarece que a presente reunião destina-se à eleição do Presidente, Vice-Presidente e designação do Relator da Comissão. Após a
distribuição das cédulas e tendo votado todos os
presentes, o Senhor Presidente convida o Senhor
Senador Nabor Júnior como escrutinador. O número
de votantes confere com o número de cédulas dia
uma, sendo que o Senhor Senador Elói Portela absteve-se devotar e o resultado determina a eleiçãlo
com seis votos, para o Senhor Senador Pedro Simon, como Presidente e com sete votos o Senhór
Senador Osmar Dias, como Vice-Presidente, e uma
abstenção para Presidente. Convidado a assumir os
trabalhos, o Senhor Senador Pedro Simon
agradece
\
e declara instalada a Comissão, designando Relat!)r
da matéria, o Senhor Senador Djalma Bessa. Usam
da palavra para discutir sobre as medida~ a serem
deliberadas pela Comissão os seguintes Senhores
Senadores: Pedro Simon, Djalma Bessa, Osmar
Dias, Joel de Holanda e Abdias Nascimento. Nada
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mais havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos e, para constar, eu, Marta Helena Pinto Ferreira Parente, Secretária da Comissão, lavrei a presente que, lida e aprovada, irá à publicação juntamente com as 'notas taquigráficas, que fazem parte
integrante da mesma. - Senador Pedro Simon, Presidente
O SR. PRESIDENTE (Abdias Nascimento) Há número regimental. Declaro aberta a reunião.
O SR. PEDRO SIMON - V. Ex! abre usando
dessa prerrogativa. Nós fazemos questão de dizer
que V. Exª está ocupando a Presidência pela competência, pelo respeito e pela credibilidade que V.
Ex! tem de todos nós. Ainda que não tivesse os 65
.anos que tem, mas os 27 que aparenta.
o O SR. ,PRESIDENTE (Abdias Nascimento) . Muito obrigado.
. A Comissão Temporária Interna foi criada por
meio do Requerimento n2 153, de 1998, do Senado
Federal, destinada a estudar as causas do desemprego e do subemprego no País.
Há uma indicação que subscrevo plenamente:
a Presidência da Comissão para o Senador Pedro
Simon e a Relataria' ao Senador Djalma Bessa, havendo 11 titulares e 11 suplentes na Comissão.
Peço que os Senadores se manifestem para que
possamos passar a Presidência imediatamente ao
legítimo Presidente da Comissão, Exm2 • Sr. Senador
Pedro Simon. (Pausa.)
Peço uma indicação para a Vice-Presidência,
. que não está informada na chapa. (Pa~~a.)
Então, eu indico o Senador Osmar Dias. (Pausa.)
Senador Nabor Júnior, V. Ex! poderia ser nosso escrutinador? (Pausa.)

• (Procede-se à contagem dos votos.)
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
Eu quero corrigir meu voto em branco para
Presidente. Eu pensei que o Senador Pedro Simon
já havia sido escolhido Presidente e que a cédula
seria apenas para a escolha do Vice-Presidente. Então, quero fazer essa correção, acrescentando meu
voto para Presidente ao Senador Pedro Simon./Eu
não poderia deixar em branco, cometendo essa falha. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Abdias Nascimento) - O
resultado é a Presidência para o Senador Pedro Simon e a Vice-Presidência para o Senador Osmar
Dias.
Assim, felicito os eleitos e, imediatamente, passo o poder ao nosso Presidente eleito.
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, Ó SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Agrade- ço a gentileza dos companheiros pela minha indicação.
Convido o nosso ilustre Vice-Presidente a faier
parte da Mesa e indico, já com entendimento prévio,
o companheiro Senador Djalma Bessa par~ ser o
nosso Relator e também fazer parte da Mesa.
, .Meus amigos, o espírito desta Comissão está
dentro da realidade do dia-a-dia que estamos vivendo. Todas as pesquisas feitas dizem que o problema
número um do brasileiro 'é o desemprego. O cidadão
que tem emprego diz que o seu medo maior é o de
perder o emprego; em relação ao cidadão que não
tem emprego, é fácil compreender que sua angústia
maior é a de estar desempregado. Em razão disso,
foi criada esta Comissão, com o apoio de todos os
Líderes, da imensa maioria dos Parlamentares do
Senado e com a concordância plena do Presidente
Antonio Carlos Magalhães.
O que vamos fazer? A Comissão está aqui
para nos reunirmos, debatermos e discutirmos, mas
eu gostaria de expor os princípios que me levaram a
propor esta Comissão, para analisarmos os princípios que'nortearão esta Comissão, que devem ser o
pénsamento de nós t o d o s . ,
Penso que não estamos aqui para fazer levantamento do desemprego - ver onde há desemprego,
quanto é e quanto não é -, porque esses números
estão ar, nos mais variados segmentos. Aonde se
vai, à COnfederação das Indústrias, à reunião de sindicatos, aos jomais, os números já existem. Então,
não é a nossa missão fazer levantamento para saber
se é mais dez ou menos dez, para saber se é mais
alto ou mais baixo. Existe o problema do desemprego. Não vamos analisá-lo para saber se é maior ou
se é menor, mas vamos analisá-lo sob o ângulo de
que o problema está ar, é muito sério e o que podemos fazer para enfrentá-lo. Essa deve ser a grande
questão.
Embora tenhamos Parlamentares de todos os
Partidos, seria muito, ruim fazermos uma Comissão
desse tipo baseada em uma campanha política, ou
seja, usar o desemprego para fazer oposição ao Govemo ou esconder os números do desemprego porque se é a favor do Govemo. Penso que as duas posições são tremendamente injustas num assunto
dessa seriedade. Quando ,é um outro tipo de assunto, uma CPI ·vamos ver como está aquela obra ou
como não está aquela obra", é normal que o cidadão
que é da Oposição fique mais com a Oposição e o
cidadão que é do Governo fique mais comi o Governo. Agora, aqui, penso que somos todos iguais. To-
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dos 'buscamos o mesmo objetivo. Penso que não
passa pela cabeça de ninguém usar um momento
como este para fazer campanha contra o Govemo;
ou, contrariamente, em um momento como este, esconder os números para defender o Govemo.
Por outro lado, mesmo assim, temos duas
questões. Umaé ,que a eleição está chegando e, se
há uma eleição chegando, não podernos fazer -:. porque não ficaria bem - um esqúema exagerado de trabalho de deb~l.tes e mais debates, par'q'ue,indiscutivelmente,éom a nossa teleyisãó, isso seria confundido
com a campanha eleit~ral e seria rl;lCE!bido de uma maneira complicada na campanha eleitoral. Ou seja, de
repente, aparece a,TV Senado no horário dos Partidos Políticos e aparece A.- B,'C e D debatendo isso
ou aquilo. Então, temos que estudar as fórmulas pelas quais vamos chegar 'Iá, ao finalmente.
,
Penso que o grande problema é investigarmos
quais são as grandes causas do desemprego e
quais são, as grandes propostas para -dirninui-Io. É
claro que também aqui existem causas que não vamos mais discutir, porque todos nós sabemos. Semana passada, tive um debate longo no Hio Grande
_do, Sul em que os meus amigos queriam avançar no
meu projeto de agricultura familiar, dizendo que seriamos contra a adoção da ;m~quina, tratores etc,
que irfamos defender a agricultura familiar como ela
era, porque onde entra a máquina 'sai a mão-deobra. ,Eu disse: ·Vocês estão loucos'. Isso foi feito
há mais de cem arios,QUando máquina apareceu,
na Inglaterra, em que hoUve pessoas Que queriam
quebrar as máquinas porque elas terminavam com a
mão-de-obra; ou como aconteceu na França, quando surgiu a energia elétricà, substituindo os lampiões, havendo, então, uma guerra tremenda, porque
os atochador, aqueles que acendiam os lampiões às
seis horas da tarde e os al>agavam às s'eis da manhã, iam perder o emprego, u' 'irifinidade de pes.
soas ia perder o emprego. ", '
Sabemos que a tecnologia avança'-9 o seu
avanço é irreversível. Eu estava'oonstatando, por
exemplo, que, nas empresas, houve épocas, emque_
o taxa de trabalhadores na administração era de25%. 'Hoje, o número é insignificante, porque o cO,mputador tomou conta. A mesma coisa acontece com
um banco. Nãopodemos protestar coritra o fato de
que, a cada dia que passa, será menor o número de
bancários, porque o computador vem exercendo
esse trabalho, como na agricultura, em qUe o trator
vem substituindo a mão-de-obra. Temos é que contrabalançar isto. O que vamos fazer para contrabalançar é a questão. Esse é um lado que temos que
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analisar; esse é um lado que, atualmente, está cau. sando desemprego. Os computadores estão vindo e
onde eles entram sai mão-de-obra.
Uma outra questão que temos que analisar
com profundidade são as importações; quais são necessárias e quais não são. O mundo é globalizado,
estamos importando e é importante a importação.
Agora, é relativo. Temos de ter uma política. O mundo ser globalizado não significa que o Brasil não tenha de ter uma política dele para esse mundo gll)balizado. O Mercado Comum Europeu, com o mundo
globalizado, triplicou as tarifas das peças de aut0m6veis vindas dos tigres asiáticos ou dos Estados Unidos, porque estavam quebrando as indústrias de, autopeças do Mercado Comum Europeu. Com a maior
tranqüilidade, eles fizeram isto, como o americano
faz com o nosso suco de laranja, com o nosso 8Íipato, em que ele coloca uma sobretaxa. Então, temos
de analisar esse contexto, 'dentro do mundo globalizado e das importações; temos de analisar o que
vale eo que não vale. Por exemplo, não sei se vale
a pena estas lojas de R$1,99 - que, aliás, nos Estados Unidos,' não são U$I,99 e sim U$0,99. Quer dizer, lá as lojas são de U$0.99, aqui, R$1,99. Não sei
como é nos Estados de V. EXªs, mas, nó Rio Grande
do Sul, não há Município, por menor que seja, que
não tenha uma loja de R$1,99, só com artigos im,portados, com bugigangas importadas.
Temos que analisar e debater essas questões,
como também as relativas à garantia de emprego.
No meu Estado, o Rio Grande do Sul, depois
de 1970, 1.200.000 rio-grandenses saíram do Estado em busca de oportunidade de trabalho. EHses _
1.200.000, que levaram o progresso - diga-SE! de
passagem - para muitos lugares, poderiam ter garantido seu desenvolvimento no próprio Estado com
a agricultura familiar, se existisse um plano de agricultura familiar. Agora, justiça seja feita, o Govemo
criou esse plano, pequeno, é verdade, porque U$3
bilhões é uma ninharia, mas está começando.
Esse esquema deve ser debatido, analisado e
aprofundado. Na minha opinião, ele é uma das grandes saídas, porque, primeiro, estanca, não permite que
o povo continue saindo. Não adianta falar em aSSE!ntamento, reforma agrária, se em cada 500 assentados,
5.000 Não embora. Não tem lógica. Outra razão: 4~sse
agricultor já está lá, já tem a terra, sabe plantar, conhere,tudo sobre agricultura desde outras gerações.
! No entanto, a agricultura se modernizou e EISse
a:'gricultor tem de ter condições de construir um açude, de utilizar tubulações plásticas em sua irrigação,
/a plasticultura, de fazer um paiol, produzir com uma

-
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tecnologia mais moderna, diversificar a produção,
como há 50 anos em Caxias do Sul. Naquela época,
comprávamos tudo que vinha da colônia. Essa é
uma das grandes questões.
Também considero uma grande questão, em
termos sociais, no caso do' desemprego, fazer um
gra'nde projeto de mutirão para construção de casa
popular. Nesse projeto, constrói-se, sem empreiteiras, com a ajuda da Prefeitura, de cooperativas e
com o trabalho das próprias pessoas interessadas. A
casa ficará extremamente mais barata, haverá mãode-obra, além de resolver o problema de mais ou
menos 30 milhões de pessoas que vivem em favelas
ou embaixo da ponte.
'
Estou mostrando de que maneira poderemos
aprofundar às questões e a forma como penso que
devêmos debater essa matéria.
Voltaremos a nos reunir na primeira semana de
setembro, mas penso que nós, membros da Comissão, o prezado Relator, a quem darei a palavra em
seguida, o Vice-Presidente, todos, de um modo geral; poderíamos tentar, entre hoje e amanhã, colocar
no papel um pequeno esboço e apresentá-lo ao Presidente do Senado.
Primeiro, poderíamos pedir informações,' um
estudo, um levantamento. Segundo, tentaremos
marcar pelo menos duas reuniões para iniciarmos
o debate. Na minha opinião, o debate deve contar,
obrigatoriamente, com a presença do Poder Executivo. Devemos convidá-lo, pois o Govemo também está com esse problema, há pessoas estudando a matéria. Além desses, representantes do
DIEESE e das universidades, pôis poderão assessorar nessa questão.
Penso que dá para sair um grande trabalho,
com propostas concretas, objetivas, reais, em que
possamos buscar um grande entendimento em termos de Congresso Nacional, de empresários, de trabalhadores, da nossa sociedade.
Agradeço, com emoção, a indiCação. Gostaria de
dizer que, se V. Exªs concordarem, poderemos fazer
isso. Considerando que amanhã os trabalhos serão
interrompidos e que existem Parlamentares que não
estão em campanha, creio podemos continuar a desenvolver no"ssas atividades, ta:is como fazer pesquisas e busCar dados, para que, quando retomarmos
os trabalhos, em outubro, possamos realizar debates,
simpósios e discussões com mais profundidade.
. Conce'do a palavra ao Relator, Senador Djalma
Bessa:
'
O SR. DJALMA BESSA - Sr. Presidente, Srs.
Membros da Comissão, congratulo-me com esta Co-
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lho que corresponda à expectativa do Plenário, que
aprovou o requerimento constituindo esta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE (Pedro Simon) - Agradeço ao Relator, Senador Djalma Bessa.
Concedo a palavra ao nosso Vice-Presidente,
Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS - Sr. Presidente, Sr. Relator, Srs. Senadores. Em primeiro lugar, agradeço a
escolha do meu nome para a Vice-Presidência desta
importante Comissão. Cumprimento o Senador Pedro Simon pela iniciativa de ter apresentado o requerimento para a constituição desta Comissão.
O Senador Pedro Simon, conforme me dizia há
pduco, antes de começarmos a reunião - tem quareMta anos de vida pública. Penso que, nesses 40
anos 'de vida pública, sua maior preocupação foi os
trabalhadores.
Quando comecei a acompanhar a carreira política do Senador Pedro
Simon, constatei que S. EXª,
I
•
quando Governador e quando Senador, dedicou
grandle parte da sua ação política aos trabalhadores,
ao cOfllbate ao desemprego, buscando sempre alternativas para.a geração de emprego. Portanto, a iniciativa
de' V., EXª em apresentar o requerimento bem
Vejam bem, o Presidente da Comissão, Se- , ,
nador Pedro Simon, referiu-se à importação de decomo a indicação do seu nome para presidir esta
terminados produtos, que, talvez, não sejam esComissão é justa.l Por quê? Em primeiro lugar, devi'do li sua longa e brilhante carreira dedicada aos trasendais - na'l verdade, não são - e necessários
balhádores; em segundo, porque nos dá tranqüilida'
ao nosso País. O que significa uma importação
dessas? 'No mínimo, uma importação também de i ' delno sentido de esta Comissão vai ter um começo e
um fim, quandd será apresentado o relatório pelo
desemprego. Não há dúvida de que quando o País,
Senador Djalma i Bessa. Não há nada mais frustrante
importa mercadorias e serviços também está imdo que criarmo~ uma Comissão, fazermos ,a sua insportando desemprego. Portanto, o objetivo desta
talação, e ela não concluir os seus trabalhos. Cito
Comissão é relevante para o País, e não seremos
co,' mo exemplo ,'o que ocorreu com a Comissão da
nós os que haveremos de faltar. Haveremos de
oferecer as nossas sugestões e apresentar as proGuerra Fiscal, que apenas foi instalada.
posições necessárias a uma providência, a uma
Tenho certeza de que o Presidente da Comisdiretriz que nos faça sair da dificuldade em que
são, o Relator e os Senadores que a compõe sabem
nos enpontramos.
da importância e da gravidade deste tema: o desemprego. Tanto que o Presidente, Senador Pedro SiNão existe mérito em acentuar que há outros
mon, citou a opinião da maioria da população, manipaíses com índice de desemprego maior do que o
festada por intermédio de pesquisas cujos resultanosso. Mas isso não tem justificativa, porque o País,
dos indicam que 75% colocam como primeira preoalém de ser extenso, de ter grandes recursos e de
cupação o desemprego ou medo de perder o emprecontar com uma enorme potencialidade, precisa de
go. Sem nenhuma dúvida, é um índice que demonster também o conhecimento adequado para as solutra o risco, para as famílias brasileiras, do desempreções de seus problemas sociais, sendo que o dego ou do subemprego - que também será objeto de
semprego é um dos maiores que nos abate.
estudo desta Comissão.
Espero, pois, contar com o apoio e a colaboraSei que não devemos fazer diagnósticos. Aliás,
ção do Presidente, do Vice-Presidente e dos demais
o Presidente assinalou isso como primeira orientamembros da Comissão, sem os quais não podereção. Os diagnósticos existem em todas as instãncias
mos ir muito longe na tarefa de fazermos um trabado Govemo e da iniciativa privada. Portanto, não há

missão por haver escolhido como Presidente o Senador Pedro Simon, autor do requerimento e um dos
. mais interessados no assunto. S. EXª tem estudado
o problema a fundo, tendo em vista o trabalho que
apresentou à Comissão a respeito do desemprego.
Assim, não haveríamos de ter feito uma melhor escolha do que essa. S. EXª, aliás, já traçou um plano
sobre o que devemos fazer.
É certo que, com a proximidade das eleições,
os trabalhos serão interrompidos por algum tempo,
mas poderemos compensá-lo conforme observação
feita por S. EXª, O Presidente Pedro Simon, porque
há Senadores que não estão em campanha eleitoral,
que não têm projeto político agora. Então, esses ficariam para adotar providências. Assim, em nossa
próxima reunião, já teremos trabalho.
O tema, não tenham dúvida, é da mais alta relevância. Não se trata de um problema regional. Podemos acrescentar que atualmente o desemprego é
um item que perturba o mundo todo. Há de se dizer
que se trata de um problema econômico a exigir
uma solução econômica. Não é tanto assim. É também um problema social relevante, que precisa ser
estudado, examinado e solucionado.
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por que dedicarmos o trabalho desta Comissão a
todas as regiões metropolitanas do País. Será quê.'.
diagnósticos. Acredito também que não podemos igas políticas adotadas não são causas também do ,
norar os índices alarmantes de desemprego. Não dá
desemprego? É preciso corrigir, portanto, alguns ru~,
para ficarmos na etema discussão sobre qual institumos que têm sido adotados ora por governos estato merece credibilidade. Antes disso, devemos efetiduais, ora pelo Govemo Federal, porque, embora
vamente buscar as causas e os meios para a sua
estejamos em uma' campanha eleitóral, não pode~
identificação; devemos elaborar um plano de solumos, como disse o Presidente Pedro Simon, ignorar
que existem problemas e que esses problemas pre,
ção para, pelo menos, amenizar o drama do desemprego, que não é, como disse o Senador Djall11a
cisam ser resolvidos. E a nossa atuação será no
Bessa, uma característica nacional, mas sim internasentido de contribuir para que esses problemas secional, por diversos fatores, entre eles, a globalizajam removidos. O déficit público é outra causa do .
ção, que atinge mais os países em desenvolvime'lto
desemprego? Então, por que não convocamos as
do que os desenvolvidos, sobretudo, no que se refepessoas responsáveis pela administração do déficit
re ao desemprego tecnológico.
público no País, para que possamos diséutir com.
Também não dá para ficarmos conformados,
eles se o déficit público causa ou não o desemprego, ;
afirmando que o desemprego é resultado do desHnse a taxa de juros caosa ou não o desemprego? ,
Enfim, estou sugerindo ao Presidente que esta
volvimento tecnológico, que afasta a mão-de-obra do
Comissão possa trabalhar de forma a atuar em dl-'
homem, substituída pela máquina. Mas, se é assim,
devemos nos adaptar a essa nova realidade.
versos setores da sociedade, em audiências públiNesta minha introdução, não faço nenhuma crícas que possam ser realizadas inclusive simultaneaticaao Govemo ao qual apóio. Não estamos disGumente, com a subdivisão desta Comissão, 'para que
tindo política do Govemo e sim propondo-nos a c(mdepois possamos sistematizar ó trabalho na ComisI'ribuir para que as políticas do Govemo possam
são. Dessa forma, terernos condições· de apresentar
amenizar o drama do desemprego, gerando mais
os resultados dentro do prazo estabelecido, porque
empregos e mais qualidade de vida para os trabaestamos premidos pelo tempo, pela campanha eleitoral e pela nova legislatura que será instalada em
Ihadores brasileiros. No entanto, é preciso destacar
alguns pontos - e digo isso como sugestão ao Presifevereiro. Acredito que tenhamos de concluir. os tradente - para que esta Comissão trabalhe em diverbalhos e.ntes da conclusão dos trabalhos desta legissas frentes, realizando audiências públicas com selatura. São as minhas sugestões iniciais, Sr. Presidente, e mais uma vez me congratulo com V. Ex!1 e
tores especializados e segmentados da sociedade.
cumprimento os Senadores pela feliz eseolha do .
Por exemplo, como o Presidente citou, as importaç;ões são ou não uma causa do desemprego no-País?
nome de V. E~ pa~~ presidir esta Comissão.
Vamos· buscar as entidades que possam, em auO SR. PRESIDENTE (PedroSimon) - Muito
obrigado. Tem a palavra? Senador Joel de Hollandiência pública, trazer-nos as informações concretas
para que, identificada essa causa, tenhamos as sodI\!..
.,
'
O SR. JOEL DE HOlLANDA - Sr. Presidente,
luções apontadas pelas próprias entidades que as
trouxeram.'
' S r . Relator,':Sr. Vice-Presidente, Srs. Senadores,
Com relação à questão da concentração' de inqueria-me congratular com a visão' e, sobretudo:
com o elevado interesse público que o autor da provestimentos do BNDES, por exemplo, ouço muitos
discursos dizendo que o BNDES aplicou R$ 13 biposta, Senador PedrO Simon, mostrou, quando con~
Ihões, mas será que aplicação foi feita buscando
seguiu ver aprovada esta Comissão para debater a
questão'do desemprego. Penso que esta é uma das
apoiar a criação de pequenas e médias empresas
que são multiplicadoras de empregos ou concentrou
comissões mais importantes desta Casa, não soesses investimentos? O apoio a montadoras de aumente pela importância do tema, mas pelaoportunitomóveis, por exemplo, que concentra investimentos
dadeem.que, ela vai trab~lhar. Fico feliz em ouvir os
para geração de poucos empregos em troca de
rumos que o Presidente Pedro Simon imprimirá aos
trabalhos desta Comissão.
apoio para instalação de pequenas e médias empreConcordo plenamente que devemos deter-nos
sas no País afora, é uma boa política? Por que não
sobre as causas e sobre propostas qUe venhàm a
discutimos também isso? Poderia até citar corno
exemplo o Paraná. Nos últimos três anos, a região
contribuir para diminuição da questão do desempremetropolitana de Curitiba é a que apresentou o.
go em nosso País. Também fiquei feliz quando vi o
Senador Pedro Simon se referir à questão da agrimaior índice de crescimento do desemprego en~re
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cultura, já que, de um lado, vemos o Govemo fazer
clusão desta Comissão - sugerir ao Govemo que
aumente a participação do álcool no diesel, criaretodo um esforço para assentar novas famílias no
mos um mercado extraordinário para o álcool, que
campo e, de outra parte, estamos assistindo a milhares e milhares de agricultores encerrando suas ati.teria reflexos no campo. A cana só serve para produzir açúcar ou álcool. Não exportamos cana, mas
vidades no campo por falta de condições de financiamento, de assistência técnica, enfim, agricurto'açúcar e produzimos álcool. Esta Comissão, portanres e pecuaristas que tinham tradição na agricultuto, pode concluir que uma das medidas para melhora e que, em função das atividades do mercadO,rar a questão do emprego no setor rural é o fortaleciestão abandonando o campo. Vejam a questão do
mel1to' do ~rograma Nacional de Álcool, aumentando
leite, que está sendo vendido por um preço muito j
a mistura de álcóol na gasolina de 22% para 24% ou
menor do que uma garrafa de água mineral ou de / de 24% ~ara 25% ou de 26% para 27%, até 30%,
um refrigerante. Toda produção de leite no País está / ~olocandoálcool no diesel, colocando motores de
desestimulada, assim como os demais derivados da
ônibus a álcool, como já existe na Suécia, na Dinamarcll e em vários países do mundo. No Paraná, por
pecuária.
Lembro, Presidente Pedro Simon, de um proexempío, está sendo feita uma experiência de um
grama fundamental para a geração de emprego e
motor de 'Ônibus totalmente movido a álcool. Com
que é um fator que está contribuindo muito para o
isso, Presidente Pedro Simon, iríamos gerar milhões
de empregos novamente no campo.
,.
êxodo rural urbano: o Programa Nacional do Álcool.
Destilarias e destilarias espalhadas não só no Norte
Fiquei muito feliz quando vi que V. Ex!' tinha a
preocupação de não discutir metodologias, não fazer
e no Nordeste, mas no Centro-Oeste, em Minas Gerais, no Paraná, estão encerrando suas atividades,
diagnósticos, porque as pratE}leiras estão repletas
devido a um excesso de álcool no mercado, em'fundisso; o Ipea está repleto de diagnóstic;o's sobre de- ..
ção do desestímulo que se deu à produção nacional
semprego aberto, désemprego estrutural, desemprede velculos a álcool. A cada dia que passa diminui o
go oculto; disfarçado. Todos lOS dados sobre o demercado de álcool no Brasil, porque a indústria autosemprego já existem. Como 'diz o pernambucano, "a
mobilística, lamentavelmente, deixou de produzir auproblemática nós já sagerfíos, queremos saber a sotomóveis a álcool. O resultado é que, sem esse merlucionática", quais as soluções para diminuirmos o
cado, as destilarias que estão produzindo álcool não
desemprego no País. Aproveitando a idéia do Vicetêm a quem vender o produto. Conseqüentemente,
Presidente Osmar Dias, devemos fazer audiências
públicas com os responsáveis pelo Programa Naciodeixam de comprar cana-de-açúcar e de gerar emprego no campo.
.
nal do Álcool, com os empresários do setor, com
.
Em 1987, o Brasil ~hegoulva produzir 700 mil
suas represe'ntações para que eles nos digam de,.
veículos movidos a álcool. No ano passado, o Brasil
que o Programa precisa. Não estamos discutindo
subsídios, juros, perdão de dívida; discutimos a reaproduziu apenas 40 veículos a álcool. Enquanto os
Estados Unidos - que começaram a produção detivação de um programa nacional, um programa que
pois do Brasil - estão prevendo montar 500 mil veíutiliza tecnologia nacional.
culos a álcool este ano e ampliar enormemente sua
Devemos também trazer os representantes dos
produção de álcool, o nosso País abandonou um
produtores de leite, de soja, do feijão, e do cacau,
em Irecê, na Bahia. Se não enfrentarmos o problema .
programa essencialmente brasileiro, com tecnologia
agrícola, acontecerá o que o Presidente falou: o Mibrasileira, que gera milhões de empregos no Campo
e despolui as cidades. O resultado é que estamos
nistro Jungmann, de um lado, desapropria terras e
assenta famílias e, do outro lado, milhares de famítendo no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, em
Estados do Centro-Sul um problema muito grave:
lias estão sendo expulsas da terra, porque não têm
dois bilhões de litros de álcool estão estocados.
condições de sobrevivência.
O fato de termos conseguido, com o PresidenParabenizo meu colega, Senador e amigo Pete da República, aumentar a mistura do álcool na gadro Simon, por essa iniciativa. Também concordo
solina de 22% para 24% já gerou 60 mil elT)pregos
plenamente com a idéia da construção civil. Vivi
no' campo. E isso não fez com que se preeisasse
essa experiência - farei um· pouco de propaganda quando Marco Maciel era Govemador de Pemambumexer na regulagem do motor dos automóveis. Se
co e fez um programa de construção de cem mil capudéssemos ampliar essa medida, porque essa mistura de combustíveis pode alcançar um percentual
sas populares, transformando o Estado num canteiro
bem maior e se conseguirmos - pode ser uma conde obras. Ele ajudou a indústria, pois o estímulo à
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construç&o civil estimula trezentos ou quatrocerltos
setores industriais: o prego, a madeira, a laje, os ftijolos, o cimento, tudo é estimulado. O Govemador deu
um impulso enorme às olarias, às carpintarias, à produção de material de construção. Ao lado dos problemas da agricultura, devemos analisar os problemas da construção civil, que absorve o trabalhador
não-qualificado, inclusive aqueles que estão sendo
expulsos da terra. Concordo plenamente. Esta Comissão já começa bem, pensando assim. Parabéns
e muito obrigado.
.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Muito
obrigado.
Telt;! ,a palavra o Senador Abdias NasCimento.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO _ Sr. Presidente, os Senadores que me antecederam expuseram,
com muita competência, os rumos e os objetivos da
Comissão. Já que V. Ex!! tem sido um aliado na nossa luta contra a discriminação racial no Brasil, quero
lembrar que o negro, o primeiro trabalhador ne,ste
País, é até hoje o que mais sofre o problema do desemprego e do subemprego. Assim, estudar as causas desse tipo de desemprego é um item muito importante n~ ílgenda desta Comissão.
, A Organizaçãolntemacional do Trabalho !f!mse preocupado muito coma questão do desemprego.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Portanto, não é preciso fazer pesquisa alguma.
O SR. ABDIAS NASCIMENTO - Exatamente,
já existem várias pesquisas. Temos' de enfrentar o
problema para resolvê-lo. Sabemos que a resolução
desses problemas solucionará muitos outros. Por.
exemplo, sabe-se que há ligação do desemprego
com o crime, com as drogas, com a violência. Assim,
enfrentar o problema com objetividade e com oespírito de se procurar soluções, através de propostas
concretas e imediatas dentro do quadro brasileiro, é
uma orientação 'muito' saudável e realista. Poderemos ter uma perspectiva de exeqüibilidade, característica que muitos planos mirabolantes e grandioHos
não têm.
Quero feliCitar todos os membros da ComisHão
e V. Ex!! em particular, que teve a feliz idéia de propor esta Comissão, porque é o momento oportuno.
O desemprego está crescendo - não vai áqui nenhuma crítica ao Governo, nem a partido pólítico; é apenas uma constatação. É um problema estruturalmente ligado ao problema internaCional, mas temos de
enfrentá-lo com Objetividade e comesse espírito de
solucionar e não simplesmente apontar o problema,
I

I
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como todos aqui já disseram. Todos conhecemos o
problema, que está à vista de todo mundo.
Quero feliCitar mais uma vez V. Ex!!, Sr. Presidente, e aos demais membros desta Comissão. Que
sigamos essa linha de trabalho, para alcançarmos
um resultado antes do fim de nossa legislatura!
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Pergunto ao Relator e ao Vice-Presidente se não poderíamos fazer uma reunião amanhã, às 9h, no meu gabinete. Teríamos grande satisfação em ter a participação dos membros da Comissão. Serei muito sincero.
Devemos' delegar ao Vice-Presidente e ao Relator
muitas tarefas que poderão ser feita~ agora, pois estou em campanha eleitoral e a minha ausência não
deve impedir o andamento dos trabalhos. O VicePresidente pode assumir a Presidência e, juntamente com os membros da Comissão que estiverem
aqui, realizar as tarefas necessárias. Devemos montar a equipe: buscando assessoramento de primeira
grandeza, como ocorre nas CPls. Devemos entrar
em contato com os órgãos do Govemo Federal, convidando-os para fazer' parte desse trabalho. Um
exemplo é o IPEA.
Uma das questões que podemos analisar é a
distribuição do dinheiro. O BNDES gasta uma montanha de dinheiro. São vários govemos. O Antônio
Britto está fazendo isto no Rio Grande do Sul: criação de microempresas. O Govemador de Brasnia
está fazendo isso. Uma das coisas que a Comissão.
peide fazer é observar a expe'riência que está acontecendo em Brasília.. Há,uma senhora que fazia doces, morava numa fávelá Todos elogiavam seus doces .. Hoje,~ ela 'exporta doces. Os produtores de
ovos, que não tinham condições de produzir, receberam verbas e hoje vendem os ovos nas redes de supermercado. Por quê? Porque criaram uma máquina
singela, mas muito interessante, que atesta se o ovo
está podre ou não. Com esse atestado de qualidade,
o produto está nos supermercados. Há uma série
dessas pequenas empresas que nasceram do nada
e que geram empregos.
Vamos fazer uma reunião amarjlã, às 9h. Se
eu não estiver aqui, o Senador Osmar Dias pode
presidir a Comissão e, juntamente' com o Relator e
os outros membros, realizar reuniões públicas de
discussão, de debate. E ninguém vai questionar,
porque não estão em campanha eleitoral. Quer dizer, se eu presidisse, iam ficar meio assim; mas, se
não sou eu que estou presidindo ...
O SR. ROBERTO REQUIÃO - Sr. Presidente,
quero fazer uma consulta aos Membros da Comissão. Como não estamos em campanha diretamente,
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porque não somos candidatos, mas estamos em
campanha nos Estados' por candidatos que apoiamos, cónsultaria se poderíamos marcar um dia na
semana para virmos a Brasília para participar das
reuniões da Comissão. Com uma boa reunião duranc
te a'semana, adiantaremos os trabalhos.
A outra sugestão é que V. EXª envie um ofício
ao' Presidente do Senado Federal e ao Presidente
da Câmara dos Deputados, solicitando que seja en- ,
caminhado à Comissão todos os projetos em tramitação no Senado e na Câmara que tenham relação'
com esse tema, pois poderíamos retirar muitas
idéJas.
• ,
.'
.
" O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Portanto, está marcada a reunião amanhã, às 9 horas. Mui-,
to obrigado.
Está encerrada a reuni~o. ',- l,
, , (Levanta-se a reunião às 11 h45min.)
, :zt Reunião realizada em 13 de agosto de
1998.
Às :nove horas e quarenta e dois minutos dos
treze dias do mês de agosto do ano de mil novecen-

tos e noventa e oito, no Gabinete do Senador Pedro
Simon, sala det' da ,Ala Senador Teotônio Vilela,
Anexo 11, ,do Senado Federal, presentes os SenhoresSenadores: Joel de Holanda, Djalma Bessa, Pe,
dro Simon, Osmar Dias,El6i :Portela, Jefferson Pe-\
res; Leonel Paiva e Lúdio Coelho, reúne-se a Comissão Especial destinada. a "Estudar,'Ba causas do
desemprego e do subemprego·. Havendo número
regimental,' o Senhor Presidente, Senador Pedro Simon, declara àbertos os trabalhos e concede a palavra ao Senador Osmar Dias para apresentação sua
proposta de trabalho à Comissão. Após apresentar
suas sugestões inicia-se. a 'fase de discussão das
medidas a serem. tomadas pela Comissão. Na discussão, usam da palavra os Senhores Senadores:
Joel de Holanda, PedroSimôn,' Djalma 8e5sa, Osmar Dias e Jefferson Peres. Após a' discussão são
aprovadas as medidas que serão, executadas pela
Comissão. Nada mais havendo a tratar, a Presidência encerra os trabalhos e. para constar, eu, Marta
Helena Pinto Ferreira Parente. Secretária daComissão, lavrei a presente que, lida e ap'rovada, irá à publicação juntamente com as notas taquigráficas, que
fazem parte integrante da mesma. - Senador Pedro
Si",!on, - Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Emociono-me com esse fato, embora seja um final de con-,
vOcação, haverá uma reunião daqui a pouco e depois' terminará, temporariamente, á minha participação. Acho que esta Comissão tem realmente um sig-
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nificado importante, desde que tenhamos a competência de realizá-Ia, contudo sem o aspecto político,
nenicontra, nem a favor. Temos que ter a competência, a seriedade, a responsabilidade de ver que
esse assunto é o mais grave, é o mais discutível, é o
mais polemizado no nível de qualquer' pesquisa, e
vamos entrar no debate dessa questão.
O nosso Vice-Presidente, o Senador Osmar
Dias e o nosso querido Relator, Senador Djalma
8essa, coordenarão os' trabalhos desta Comissão,
porque sou candidato, e neste mês e no próximo
não ,gostaria d,e estar presente publicamente ou de
praticar qualquer ato que comprometesse esta Comissão, pelo fato ~e' éLi ser' ~andidatQ: Por outro
lado,' não devemos parar a Coniissão pelo fato de eu
ser candidato, assim entendo que a Comissão deverá continuar seus trabalhos com os Senadores Djalma Bessa, Osmar Dias e os' demais menibros até
outubro ou pelo menos até novembro, num trabalho
de pesquisa, de estudo, de debate, de buscar as informações, de ir ao encontro delas, para nos preparar para o que vai ser um trabalho fantástico e que
'
vai levar muito tempo.
, Peço ao Senador Osmar Dias, que neste instante, faça uma síntese das propostas que serão os
primeiros trabalhos que pretendemos levar adiante.
,

"

Antes, porém, quero, neste momento, fazer um
apelo às Senadores Marina Silva, Benedita da Silva
e aos Senadores José Eduardo Dutra e Abdias Nascimento para que compareçam a este recinto, pois é
muito importante suas presenças, afim de ouvirem a
análise da síntese do pensamento da nossa Comissão através do Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS - De forma resumida, o
que precisamos, em primeiro lugar, é constituir um
grupo de trabalho com assessoria. Neste sentido,
estamos, solicitando, ao Presidente do Senado que
nos indique os consultores que irão acompanhar os
trabalhos da' Comissão e que irão assessorá-Ia.
Também estamos solicitando, por meio de ofício,
aos Ministérios dó' Govemo, que estão envolvidos
com a questão do emprego ou' o desemprego, que
façam a indicação de representantes para que
acompanhem e participem dos trabalhos da nossa
Comissão. Éstamos solicitando, também, todos os
trabalhos já executados nos últimos 'anos pelos órgãos técnicos do Govemo, tanto pelo IPEA, quanto
pelo~ IBGE, e também pelo Dieese, para que possamos nos basear nesses dadoS, nessas informações,
e até nas sugestões contidas ali, e muitas delas,
com certeza, ainda não aplicadas,
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Queremos também um levantamento complElto
dos financiamentós que foram concedidos nos Últimos anos, pelo BNDES, Banco do Brasil, BNB, Caixa Econômica Federal, enfim, todos os bancos que
fizeram investimentos nos últimos anos, para que
possamos diagnosticar se esses investimentos estão
realmente gerando empregos ou concentrando demais os financiamentos, e, dessa forma, não proporcionando a geração de empregos que poderiam.
Vamos, nesta primeira fase, quando o Presidente Pedro Simon .estará afastado, por uma qUElStão ética, conduzir os trabalhos desta Comissão, j~n
to com o Relator e todos os demais membros, dividindo as tarefas, evidentemente, e pretendemos e~a
borar um termo de referência, para que o mesmo sirva, enfim, de balizamento dos trabalhos da Comissão, para que possamos tomá-Ia objetiva. Vamos
elaborar um cronograma de trabalho e cumpri-lo,
para que esta Comissão responda à expectativa qlUe
ela própria esta criando em função da importância
do tema, já que, como sempre diz o Presidente da
Comissão, o que estamos fazendo para gerar emprego, o que estamos fazendo pelo social? Essa
pergunta, sempre o Presidente a faz nos seus discursos, e ternos que dar uma resposta, por mEtio
desta Comissão.
Vamos eleger alguns temas prioritários pa.ra
discutir, e acho até que as reuniões deveriam ser EiSpecíficas, dentro desses temas, se os membros da
Comissãó assim aprovarem. Um tema que estamos
aqui colocando: Identificação das causas dó rjesernprego Estrutural e Conjuntural;· outro, geração dE
emprego na Agricultura e Pecuária, aí com o envolvimento da Embrapa nessa questão, a pesquisa; a geração de emprego na prestação de serviço; depois
na Indústria, a Geração de emprego nas pequenllS
Empresas, aí com a participação do Sebrae; a Análise da CLT para vermos quais modificações poderiam também ser positivas na geração de empregos; .
sugestões das Federações que representam evidentemente os sindicatos, para que possamos concentrar nas federações sugestões da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Vamos fazer
visitas a projetos que são bem sucedidos na geraçno
de empregos aqui, sem nenhuma conotação também política, o que queremos é exemplos positivos,
tanto da iniciativa privada, quanto do Poder Público,
que· foram positivos na geração de empregos. A influência da abertura de mercado, as impórtações,
tanto dos produtos agrícolas, quanto dos outros produtos cujas importações têm sidó acusadas de slar
uma das grandes causas do desemprego no País. O
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aspecto rja cobrança de sobretaxas; em relação a
acordos intemacionais e ao Mercosul. E, uma questão levantada aqui na reunião, também vamos analisar, qual é ~ participação do emprego informal nessa
questão do emprego no País.
E, enfim, estamos, aqui, com esta primeira reunião, para estabelecer já e marcar a data da próxima
reunião, que poderá ser na terça-feira, se houver um
acordo dos membros da Comissão, para que possamo-nos reunir com os técnicos, e daí, sim, partirmos
para um cronograma, um calendário de reuniões, de
visitas, e que possamos, dessa forma, dar um bom
desenvolvimento dos trabalhos, mesmo na ausência
temporária do Presidente, para entregar ao Presidente já os trabalhos em andamento e de forma bastante produtiva.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Então, a
propósito de que terça-feira próximaterfamos uma
reunião, às duas horas da tarde. Até terça-feira, o
Relator e o Vice-Presidente trariam no papel um esquema já das atividades que vamos desenvolver. Inclusive dos ofícios que já vamos assinar hoje, fazendo a composição do quadro técnico da Comissão,
achamos isso muito importante, todas as entidades,
vamos ter, como fizemos nas outras Comissões, a
nossa Comissão do Senado e vamos ter uma C0missão de técnicos de alto gabarito, indicados por
entidades, que vão trabalhar conosco. Quer dizer,
para fazer um trabalho com maior profundidade, va~
mos pedir que cada órgão desses indique em cará~
ter permanente, para que eles fiquem conosco. Vamos pedir ao Presidente do Senado uma sala para
esses técnicos se reunirem, para a nossa sala ter,
inclusive, um referencial.
O SR. DJALMA BESSA - Uma sugestão.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Sim.
O SR. DJALMA BESSA - A minha sugestão é
que ao solicitarmos esses técnicos dos Ministérios,
não o façamos burocraticamente através de um oficio, mas através de um pedido ao Ministro seja do
Presidente da Comissão ou do Presidente do Senado, dizendo a importância da participação dele.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) -É evidente, é mais do que claro. A rigor, inclusive já falei
que a indicação deverá ser de um técnico. Exatamente isso.
Então, vamos ter, de um lado,.a nossa Comissão trabalhando. e, junto, vamos Pedir - não seesqueça de pedir, através de um oficio, para o Presidente - um local para esses técnicos poderem-se
reunir e para termos um referencial,inclusive, para
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gLiardar documentação· que virá e as questões todas.·
que virão~ E, proponho que já na terça-feira, se discuta, tendo' como referencial a ligação.que·osparlamentares poderão fazer nos seus Estados ,e nas
suas Regiões, com Universidades, com entidades
científicas,'com -entidades de. trabalhadores,. entidades empresariais, e até órgãos govemamentais.
Então, todo esse trabalho poderemos fazer, a
partir de hOje, porque só vamos começar terça-feira
que ve·m. Acho, e digo do fundo do meu coração,
que podemos fazer um trabalho, e que me perdoem
a sinceridade, espetacularmente' bonito, sério, bem
feito de conteúdo e de repercussão. Na medida em
que, no meio da campanha normal, massemenvol~
vimento da mesma, estejamos mostrando . que dá
para fazer esse trabalho. Para mostrar que o Senado não é só oPlenái"io; é o Plenário e mais os trabalhos das Comissões. Mesmo quando.o plenário não
está funcionando, podemos realizar esse tipo de tra" .
balho, E não é só o discurso.
Acredito que não estando presente nesse tipo
de atividade. é importante;:porque,se o estivesse,
sempre haveria aquela estória de que S. EXª é candidato, está querendo se promover. Eu não participando, nesse período eleitoral, como o Osmar Dias
não é candidato, como o Relator não é candidato,
desse tipo de atividade, acho que esta Comissão
faráum grande trabalho, edigomais, como a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não estão
funcionando, como há urna série de atividades que é
eleitoral, mas o rádio, jornal e a televisão, afora isso,
terá espaço para'mais coisa,~que;é o.lrabalho desta
Comissão. Portanto; poderemos ter um belo espaço
nos meios de comunicação, na medida em que se
forem apresentando esses dados, na. medida em
que trouxerem lá de Pernambuco ,um estudo da Universidade, na medida', em que o representante tiver
um diálogo e vier aqui conversar conosco, um reptesentante da FAU, trazendo as suas experiências.
Assim" terá para ser realmente um belíssimo trabalho nosso no mês de agosto e no mês de setembro.
.
A palavra está à dispOSição"
O SR. JEFFERSON ,PÉRES - ,Sr. Presidente,
devido a um compromisso, não estarei presente à
reunião de terça-feira. Entretantq, se,não marcarmos
hoje a agenda de reuniões, solicito a.v: Exª que me
seja oficializado as datas das próximas...
OSR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Pois não.
O SR. JEFFERSON PÉRES --: ... para os meses de agosto e de setembro.
O SR. PRESIDENTE (Pedro Simon) - Em outras palavras, comoS. Exª'não estará'aqui na terça-
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feira, quer receber, em seu gabinete, a agenda de
reuniões para os meses de agosto e de setembro,
não é isSo?
O SR. JEFFERSON PÉRES - Sim, Sr. Presidente.
O SR. OSMAR DIAS - A minha sugestão é que
façamos, a cada quinze dias pelo menos, uma reunião,
ou até toda terça-feira. De início, poderíamos agendar
as reuniões para toda terça-feira, às 14 horas.
O SR_ PRESIDENTE (Pedro Simon) - A Comissão decidirá esta questão na terça. S. EXª está
querendo·que, na terça, após decidirem ...
. O SR. JEFFERSON PÉRES:- Não, nessa terça,
porque não estarei .aqui. Então, gostaria que V.' EXªS
estabelecessem as próximas reuniões. Está bem?
'O SR. OSMAR DIAS..,. Pois não.
O' SR; PRESIÓENTE (Pedro Simon) _ Sugiro
que V: EXªs ,não deixem de ler, no dia de hoje, a
. Foha. S.Paulo, ..artigo do jornalista Clóvis Rossi, em
que mostra o diálogo que está sendo travado entre o
Mercosul e o ,Mercado Comum Europeu. Há uma
proposta d.o Mercosul' no' sentido. de se fazer o que
seria o :maior' mercado abrangente do mundo, em
termos de agricultura, com o Mercado Comum Europeu. E a França 'responde que não quer, porque produzimos. Então, esse jomalista dá alguns exemplos
e um deles é que produzimos uma série de produtos
que tem custo baixo infinitamente do que os europeus, e os' liquidaríamos. E eles teriam que vendêlos subsidiados. Eles dizem aqui com todas as letras
que eles querem vender os produtos deles com sub~
sídios, e não admitem que os nossos entre lá sem
serem,sobretaxad6s. Se os nossos produtos entrarem lá sem sobretaxa, liquidariam com os produtos
deles. Agora, nos podemos deixar que entrem os
produtos deles aqui, sem sobretáxa alguma, liquidando com os nossos 'produtos. O. arroz Chega pela
metade, do preço, olelte 20% abai~o do nosso preço, porque há bra no mercado de lá.
.
Portanto, vale apena V. Ex@slerem, pois tratase de um artigo bem escrito e embasado no quetange à demonstraç~o do que eles praticam lá, quer dizer, f;izem uma coisa e praticam outra.
Agradeço a todos os Membros desta Comissão. Foi uma alegria muito grande participar dos trabalhosaté esta data.
A ata está aprovada.
Está encimada a reunião.
(Levanta-se a reunião às 10h30min.)
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 2.148, DE 1998

o ,DIRETOR-GERAL
I
'

DO SENADO FEDERAL, no uso da atribuiça·o

que lhe foi conferic;la pelo art.: 15, das Disposições Finais da Resolução nO 09, de
1997,

RESOLVE dispensar a servidora MARIA AMÉLlA CARDOSO DE
ANDRADE, matrícula 3720-SEEP, ocupante de cargo efetivo de Assistente
Legislativo, da Função Comissionada de Assistente de Diretor, da Diretoria da

,

SEEP- 3° Turno, Símbolo FC-Oi', da Secretaria Especial .de Editoração e
Publicações, com efeitos financeiros a partir de 10 de novembro de 1998.

Senado Federal, 16 de novembro de 1998.
/

Diretor-Geral

Novembro de 1998

DIÁRIO DO SENADO FEDERAL

Terça-Feira 17. 15953

IÊP.U!bliqUe-mtrl~
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.

h.l. do Serviço do Apolo lOcnlco. SSAPES

ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 2.149, DE 1998

o

DIRETOR-GERAL 00 SENADO FEOERAL, no uso da atribuição

que lhe foi conferida pelo art. 15, das Disposições Finais da Resolução n° 09, de
1997,

RESOLVE dispensar a servidora CRlSTIANE TINOCO MENDONÇA,
matrícula 'S134-SENADO, ocupante de cargo efetivo de Técnico Legislativo, da
Função Comissionada de Assistente Editorial Gráfico da Diretoria da SEEP- 3°
Turno, Símbolo FC-06, e designá-Ia para exercer a Função ,Comissionada de
Assistente de Diretor, Símbolo FC-07, da Secretaria Especial de Editoração e
Publicações, com efeitos financeiros a partir de 1° de novembro de 1998.

Senado Federal, 16 de novembro de 1998.

Oiretor-Geral
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 2,,150, DE 1998
",

..

o DIRETOR~GERAL'

DO SENADO FEDERAL, no uso de suas
atribuições regulamentares, e de acordo com os Atos nO 9 de 1996 e nO
15 de 1997 da Comissão Diretora,
......

RESOLVE:

"'I

t

Art 1° - São 'designada!) as servidoras MARIA DO SOCORRO
ARAÚJO, matrícula nO 0438, e : ENI SOARES VIEIRA,: matrícula n°
0349, como gestora titular e substituta, respectivamente, do contrato de
credenciamento'lio 101/98, celebrado entre o Senado Federal e PRÓCARDIACO DF MÉDICO HOSPITALAR S/C'LTDA.
~

' .

,

I

•

..,.

Art. 2° - Revogam-se as disposições em

,

cont~ário~ ,',

.. ,

,
Art. 3° - Este Ato·entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 16 de novembro 'de 1998.

Diretor-Geral

Novembro de 1998

ATO DO DIRETOR-GERAL
. N° 2.151, DE 1998

o DIRETOR-GERAL

DO SENADO FEDERAL, no uso de suas
atribuições' regulamentares, e de acordo com os Atos nO 9 de ,1996 e nO
15 de 1997 da Comissão Diretora,
RESOLVE:
: . Art. ~ 1° -' São designadas as servidoras MARIA EDNA
VASCONCELOS PAES, matrícula nO 3434, ê MARIA DO SOCORRO
DE SANTA BRIGIDA PEREIRA, matricula nO 3663, como gestora titular
. e substitutâ; respectivamente, do· contrato 'de credenciamento nO
1OÓ/98 , celebrado entre O Senado Federal e CENTRO BRASILEIRO
DE CIRURGIA DE OLHOS LTDA - CBCO .' . ".:. . . ",

'.'

. Art.·

"...

'.

.

'

r- Revogam-se as disposições em contrário.
:...

~~....

"

.'

".

..,.;

..

~"'-

: ",' .

Art. 3° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicaçãO.
Senado Federal, 1.6 de novembro de 1998.
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.' ATO DO'DIRETOR~GERAL
. 'N° 2.152, DE 1998
~,

,O DIRETOR-GERALD'O SENADO
FEDERAL-"no
.
.. .
. .uso de suas
atribuiçóesregulamentares, e de,acordo,comos Atos'nO,9ide1.9.96;e.l).°
15 de 1997 da Comissão Direti~ra,
.:r:~ :i : c.",,_;
:, ••• ' ..:"C:, . ,; i.';
-

\

- ,

'-'~

RESOLVE:
Art. 1° - São ~designadas ,oscservtdores,'
ANTONIA. E()NILDA
,
SOARES -SOUZA DE SOUZA, '-matrfcula"
3.176"e,~ARL9.S... fDE
-CASTRO GQNÇf.LVES PASSARINHO,. matricula nO) 31 05;comoge~tC?r
titular e - substituto, ,respectivamente, _da,:carta_-c(;>ritrato < n~, :044/9.~,
celebrado entre o Senado Federal"e~QS MÉDICO HOSF?ITALARES
COMÉRCIO, SERViÇOS E11v11' EQUIPAMENTPS;.",J:iQsp,rr~LfJ!E:S
!

n°,

••

LTDA.

.•.

,~"

"~.~-""J~,.-

\
,,..~:;
.,;'

Art.

" ..

'I ~ _,:,>

.~ ~~.,.

.

"1:"

~.;

.... -

,j~

...

,_

1'"".
~ ~ )~.

t.

.. •.

~ :.'
l

~ - Revogam-se as disposições em contrário.

•

-;,-

.;,~,

".-1'.>"'

::;;"!'

+

"_,,.<j-I-

~\

..J''';;

\

\
\,

\

Arl 3° - Este Ato entra em vigor,na data de sua
publicação.,
I
,

Senado Federàl,<16 de

novem:~~:'~~19;;,:'1 ',,~
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ATO DO DIRETOR-GERAL
N° 2.153, DE 1998

•.• , O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das DisPosições Finais da
Resolução n.o 9, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO
014631/98-9,"
.

TIlAlS CARUSO
RESOLVE dispensar a servidora.
AMAZONAS DA SILVA. matricula 4961, ocupante do cargo efetivo de
Técnico Legislativo,. Área 3 - Especialidade de Datilografia, da Função
Comissionada de Auxiliar de Gabinete Parlamentar, Símbolo FC-04. do
. Gabinete do S'enador Ramez Tebet, e designá-la.parn exercer a F~ção
. Comissionada de Secretário de Gabinete, Símbolo. FC-05, do mesmo
órgão, com efeitos financeiros a partir de 09 de nO~enlbro de 1998.
,.

Senado Federal, 16 de novembro de 1998.

IEL DA SILVA MAIA
Diretor-Geral
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ATO DIO DIRETOR-GERAL
N° 2.154, DE 1998

o

DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL, no uso da
atribuição que lhe foi conferida pelo artigo 15 das Disposições Finais da
Resolução n.o 9, de 1997, e tendo em vista o constante no Processo nO
014572/98-2,

RESOLVE dispensar o servidor MÁRCIO SAMPAIO LEÃO
MARQUES, matrícula 2928, ocupante do cargo efetivo de Técnico
Legislativo - Área 3 .;. Especialidade de Administração, da FlUlção
Comissionada de Secretário de Gabinete, Símbolo FC-05, do Gabinete do
Senador Ramez Tebet, e designá-Io para exercer 'a FlUlção Comissionada
de Assistente Administrativo,· Símbolo FC-05, da Coordenação· Sistema
Integrado de Saúde, com efeitos financeiros a partir de 06 de novembro de
1998.
Senado Federal, 16 de novembro de 1998.

!<+-elf2

,1GACD:L DA SILVA MAIA
Diretor-Geral

CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
(Eleito em 19-4-95)
Pr'esidente: Casildo Maldaner - PMDB - SC
Vice-Presidente: José Alves - PFL - SE
(Eleitos elI:' 28-2-96)
Suplentes

Titulares
PFL

1. José Agripino
2. Carlos Patrocinio
3. Vilson Kleinübing (2)
4. José Bianco

I. E1eio Alvares
2. Francelino Pereira

3. Waldeck Om611as (I)
4. José Alves
PMDB

1. (Vago)

I. Casildo Maldaner
2. Ramez Tebet
3. Nabor Júnior
4. Ney Suassuna

2. Gerson Camata

3. Flaviano Melo
4. Coutinho Jorge
PSDB

1. Jefferson Péres
2. José Ignácio Ferreira

I. Lucio Alcântara
2. (Vàgo)
PPB (Ex-PPR + Ex-PP)

I. Lucídio Portella

1. Epitacio Cafeteira
2. Osmar Dias
PTB

I. Arlindo Porto

1. Emilia Fernandes

PP

I. Osmar Dias

1. Antonio Carlos Valadares

PT

1. Marina Silva

1. Lauro Campos
PDT

1. (Vago)

1. Sebastião Rocha
Membro Nato
Romeu Tuma (Corregedor)
Atualizado em 27-10-98

(1) Posse como Ministro de Estado da Previdência e Assistência Social, em 7-4-98
(2) Falecido, em 23-10-98

SECRETARIA -GERAL DA MESA
SUBSECRETAlUA DE COMISSÕES
Diretora: CLEIÚE MARIA B. F. CRUZ
Ramais: 3490 - 3491 Fax: 1095

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÔES ESPECIAIS E PARLAMENTARES DE
INQUÉRITO
.
Chefe: LUIZ CLÁUDIO DE BRITO
Ramais: 3511 - 3514 Fax: ",oUó
Secretários:

FRANCISCO NAURIDES BARROS (Ramal: 3508)
MARTA HELENA PINTO F. PARENTE (Ramal: 3501)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES MISTAS
Chefe: JOSÉ ROBERTO ASSUMPÇÃO CRUZ
Ramais: 3507 - 3520 Fax: 3512
Secretários:
A

EDNALDO MAGALHÃES SIQUEIRA (Rámal: 3520)
CLEUDES BOAVENTURA NERY (Ramal: 3503)
JOAQUIM BALDOÍNO DE B. NETO (Ramal: 4256)
SÉRGIO DA FONSECA BRAGA (Ramal: 3502)
WILL DE MOURA WANDERLEY (Ramal: 3509)
ELIZABETH GIL BARBOSA VIANA (Ramal: 4792)
MARIA DE FÁTIMA M. DE OLIVEIRA (Ramal: 4256)

SERVIÇO DE APOIO ÀS COMISSÕES PERMANENTES
Chefe: FRANCISCO GUILHERME THEES RIBEIRO
Ramais: 4638 - 3492 Fax: 4573
Secretários: CE
, CI
. CAE

- JÚLIO RICARDO BORGES LINHARES (Ramal: 4604)
- CELSO AmONY PARENTE (Ramal: 4607)
- DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO (Ramal: 4605)
- LUIZ GONZAGA DA SILVA FILHO (Ramal: 3516)

CAS

- RAIMUNDO FRANCO DINIZ (Ramal: 4608)
- VERA LÚCIA BATISTA SILVA (Ramal: 7285)

CCJ

- VERA LÚCIA LACERDA NUNES (Ramal: 4609)

CRE

- MARCOS SANTOS PARENTE FILHO (Ramal: 3496)

CFC

- JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO (Ramal: 3935)

COMISSÕES PERMANENTES
(AR"" 72 - RISF)
1) COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE
PRESIDENTE: SENADOR PEDRO PIVA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR FERNANDO BEZERRA
(27 nTULARES E 27 SUPLENTES)
SUPLENTES
PFL
MG -2411/12
1-ROMERO JUCÁ
FRANCEUNO PEREIRA
MA - 2311/15
2-JOSÉ AGRIPINO
EDISON LOBÃO
AM -3104/05
3-JOSÉ BIANCO
GILBERTO MIRANDA
MA -3069nO
4-ÉLCIO ALVARES
BELLOPARGA
DF-1248
5-EDISON LOBÃO
LEONEL PAIVA
MT - 2271n2
6-JOSAPHAT MARINHO
JONAS PINHEIRO
TO -4071n2
7-JOEL DE HOLLANDA
JÕAOROCHA
MT - 1247/1447
8-DJALMA BESSA
JÚLIO CAMPOS
PMDB
AP-2151/52
1-WELLlNGTON ROBERTO
GILVAM BORGES
RN-2461/67
2-MARLUCE PINTO
FERNANDO BEZERRA
PB-1145/1245
NEY SUASSUNA
3-MAURO MIRANDA
4-ROBERTO REQUIÃO
JOSÉSAAD
GO-3149/50
5-PEDRO SIMON
MT-2291/92
CARLOS BEZERRA
6-CASILDO MALDANER
RAMEZTEBET
MS-2221/22
RS-3077n8
7-GERSON CAMATA
JOSÉ FOGAÇA
PSDB
i·TEOT NIO VILELA FILHO
DF-2011/12
JOS ROBERTO ARRUDA
CE- 2281-82
2-BENI VERAS
SÉRGIO MACHADO
JEFFERSON PERES
AM-206i/62
3-LÚCIO ALCÂNTARA
PEDROPIVA
SP· 2351/52
4-LÚDI0 COELHO
OSMAR DIAS
PR-2124/25
5·VAGO
BLOCO DE OPOSiÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-32i3/15
1-ANTONIO CARLOS VALADARES
EDUARDO SUPLlCY - PT
-PSB
DF·2341/42
2-SEBASTIÃ0 ROCHA - PDT
LAURO CAMPOS· PT
PA-21 01/02
ADEMIR ANDRADE - PSB
3· ROBERTO FREIRE - PPS
SE· 2391/92
JOSÉ EDUARDO DUTRA - PT
4- ABDIAS NASCIMENTO· PDT
PPB
ESPERIDIAO AMIN
SC-4200/06
i-EPITACIO CAFETEIRA
LEVY DIAS
MS-112811228
2·LEOMAR QUINTANILHA
PTB
ODACIR SOARES
RQ-3218119
VAGO
TITULARES

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO: DIRCEU VIEIRA MACHADO FILHO
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3516/4605

RR-2111/12
RN-2361/62
R02231/32
ES-3130/31
MA-2311/12
BA - 1041/1141
PE-3197/98
B:.- 2211/12
PB-3139/40
RR-1101/1201
GO-2091/92
PR·2401/02
RS-3230/31
SC-2141/42
ES-3203/04
AL-4093/94
CE·3242143
CE·2301/02
MS·2381/82

SE-220i/02
AP-2244I46
PE-2161/67
RJ·1121/4229
MA·1402111
TO-2071m

SALA N° 19-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3155

FAX: 311-4344

(*) H."rI. d•••ordo eom. Ata pubU ••d. no DSF de 12.9.97, pgs. 18655/6
Hor'rlo regimental: 3"5 feira. li 10:00 hs.

Atualizada em: 09/11/98.

2) COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS
PRESiDENTE:SENADOR ADEMiR ANDRADE
,... VICE-PRESIDENTE: SENADOR LEOI1llAR QUINTAN!lHA
_. .......

TITULARES

. (29 TiTULARIES ~ 29 SUPLENTES)

.,".

'.

==

SUPLENTES _ _ _ _ _ _ _ _ _-,

~----- Pf!:

:

ROMERO JUCA _ _ o _RR-2111117
1-GUILHERME PALMEIRA
:AL-3245/47
-JONAS PINHEIRO
MT-22711772-EOfSON LOBÃO
' MA-2311/15
JOSÊALVES ~f;' ---_._.
,SE-4055/57,
3·ElCIO ALVARES
ES·3130/35·
BELLO PARGA'
f'I MA-3069f72
4-VAGO ..
" '-'
JOEL DE HOLLANDA
~E··3197f98
5-JOSÉ AGRIPINO
RN-236't/51
LEONEL PAIVA
- ,DF-1046f1146"
6-BERNARDO CABRAlAM·2081/87,
. ,RO:2231!37
7·ROMEU TUMA
SP-2051 157 •. ,.
JOSÉ BIANCO •
DJALMA BESSA
(Jt"
. BA - 2211f12
8-JOÃO ROCi1Ã
T0-4070111
JÚLIO CAMPOS
•• n
MT·· 1247/1447
9-VAGO
-<

r . p-=-,

PMÕ';:"'S;";";'.';;-'-;'=~~--=------...-:....------.....

_:=~',

MT- 2291/97
'GilVAM80RGES- - 0'Si:::~' . AP"215~/57'
JOÃO FRANÇA (1)
,~. RR-3067/407S,
CASILDO MAl:DANER
..." SC-2141/47'.
MAURO MIRANDA
(';~_r GO·2íi9í/92
NABOR JUNIOR
. AC·1478/1378
-.:
RR-11 01/4062
nliARLUCEPINTO
IRiS REZENDE.• ,GO-2032133 -

. CARLOS BEZERRA

[
LÚCIO'ALCÀNTARA 0"
OSMAR DIAS .'j
LÚCIO COELHO
CARLOS WILSON
. JOSÉ ROBERTO ARRUDA

I

d

. J _CE·2301/07
PR·2124/25
" MS-2381/87
, PE-2451/57
DF-2011/16

I

ERNANDES AMORIM
LEOMARQUINTANILHA·

RS·3077178
,

,

G0-3149/50
AP-3429/31
'AL"2261/62 :. "

.

.

'.'

. . RJ-2431/37
CE~1-149 • - '
- ~ CE·2281/87

n'
,

~~. ~

"

o#' '

AM.-2061/67

1-EMILlA FERNANDES - PDT
RS-2331/37
2·LAURO CAMPOS - PT
• D.F-2341/47
3-ABDIAS NASCIMENTO· PDT - RJ·1121/4229
4·ROBERTO FREIRE - PPS ..
. • PE-2161167

RJ-2171/77
·AC·2181187
PA-2101/07
AP-2244/46.

PPB
1-EPITACIO CAFETERIA
2-ESPERIDIÃO AMIN
PTB
RO-3218/3219'
1-ARLlNDO PORTO

"' ,"' RO-2051/57
.,.:, . .TO·2071 176

[
ODACIR SOARES

(1) Oesfiliou-se do PMOB, ingressando no PPB, em
/?\

1.JOSE FOGAÇA
" 2- VAGO
3· JOSÉ SAAD
4.JOSÊ SARNEY
5-ÓJALMA FALCÃO
6-VAGO
,
7-VAGO
8-VAGO
·PSDB
1-ARTUR DA TAVOlA
2·BENI VERAS
3-SERGIO MÃCHADO
4-VAGO (2) .
,
5.JEFFERSON PERES

, •. ".- . - -""'.-;,", .. ~BlOCO DE OPOSiÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)

BENEDITA DA SilVA· PT
~:::. -;"A, SiLVA· PT í _ . • '"o,
ADEMIR ANDRADE "PSB ' "
SEBASTIÃO ROCHA" PDT •.:"'

MA"4073/74
SC-4200/06
MG- 2321/22-

2.10,97,

Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge,
"",.f

~.

,·1

f ·

r"

•

I"

n

REUNIÓES: QUART AS-FE.ÍRÀS 'ÁS'10:00HS
SALA N° 09-ALA SEN. ALEXA'NDRE COSTA
SECRETÁRIO: RA y'MUNDO F'RA.NCO DINIZ
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3359
..
,
TElLEFONES
DA
SECRETARIA:
311-4608/3515
••
FAX:
311-3652
- ".'
,
.
l I
(*) Hlorár[~ d~·n~o"rdo c:om 11 Ata publicada no DSF de 12.9.97, pgs. 18655/6
,~

f,

Horórmo regimental: 4l1s feiras às 14:00 h".

Atualizada em: 10/11/98

,

.

PPB
ESPERIDIAO AMIN
EPITACIO CAFETEIRA

SC-4206l07
MA- 4073n4

1-LEVY DIAS
2- LEOMAR QUINTANILHA

MS-112811228
TO-2073n4

PTB
ODACIR SOARES

. R0-321813219

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS
SECRETÁRIO: VERA LÚCIA LACERDA NUNES
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3972/4612

1-ARLINDO PORTO

MG-2321122

SALA N° 03-ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REVNIÃO: 311-3541

FAX: 311-4315
Atualizada em: 09/11/98

4) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - CE PRESIDENTE: SENADOR ARTUR DA TAVOLA
VICE-PRESIDENTE: SI:NADOR JOEL DE HOLLANDA
(27 TITULARf:S E 27 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULAnES
DJALMA BESSA
HUGO NAPOLEÃO
JOEL DE HOLLANDA
ÉLCIO ALVARES
JOÃO ROCHA
ROMERO JUCI~
ROMEU TU MA
EDISON LOBÃO

I

JOSE FOGAÇJ~
FERNANDO BE:ZERRA
ROBERTO RE(lUIÃO
GERSON CAMATA
JOSÉ SARNEY (4)
JOÃO FRANÇJ\ (1)
VAGO

BA - 2211/12
PI·3085/87
PE-3197/98
ES-3130/32
TO-4070/71
RR-2111/17
SP·2050/57
MA·2311/46
RS-3077/78
RN·2461/67
PR·2401/02
ES·3203/04
AP-3429/31
RR-3067/68

I

PFL
1·BERNARDO CABRAL
2-GERALDO ALTHOFF
3-LEONEL PAIVA
4- FRANCELlNO PEREIRA
5-GILBERTO MIRANDA
6.JONAS PINHEIRO
7-WALDECK ORNELAS (2)
8-VAGO
PMDB
1-RAMEZ TEBET
2.JOSÉSAAD
3-NEY SUASSUNA
'4-NABOR JUNIOR
5-DJALMA FALCÃO
6-IRIS REZENDE
7-PEDRO SIMON

PSDB
1.JEFFERSON PERES
RJ·2431/32
ARTUR DA TAVOLA
2.JOSÉ IGNÁCIO FERREIRA
VAGO (3)
CE-2281/82
3-LÚCI0 ALCÃNTARA
SERGIO MACHADO
AL-4093/94
4-CARLOS WILSON
TEOTONIO VILELA FILHO
CE-3242143
5-PEDRO PIVA
BENIVERAS
BLOCO DE OPOSiÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
I
DF-2341/42
1-BENEDITA DA SILVA - PT
LAURO CAMPOS· PT
AC·2181/82
-2-ANTONI0 C. VALADARES PSB
MARINA SILW~ - PT
. 3-SEBASTIÃO ROCHA
EMILlA FERNA,NDES ~ PDT
RS-2331/37
RJ-4229/30
4-VAGO
ABDlAS NASCIMENTO - PDT
PPB
1-ESPERIDIAO AMIN
LEVY DIAS
2-ERNANDES AMORIM
LEOMAR QUINlTANILHA
PTB
RO-3218/19
1-VAGO
ODACIR SOARES

I

' AM-2081/82
SC-2042143
DF·1046/1146
MG-2411/12
AM-31 04/05
' MT-2271172
BA

MS-2222123
GO-3149/50 '
PB-4345/46
AC-1478/1378
AL-2261 162
GO-2032133
RS·3230/31

AM-2061/62
ES-2121/22
CE-2301/02
PE-2451/52
SP-2351/52
RJ·217,1/72
SE-2201/07
Ap·2242144

SC·1123/1223
RO-2251/57

I

(1) Desfiliou-se do PMDB. ingressando no PPB, em 2.10.97.
(2) Afastado do exercício do mandato para exercer o cargo de Ministro de 'Estado da Previdência e Assistência ~ocial_,
(3) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge.
(4) Licença para tratar de interesses particulares_

REUNIÕES: QUINTAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SALA N° 15 - ALA SEN. ALEXANDRE COSTA
SECRET ÀRIO: JÚLIO RICARDO B. LINHARES TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3276
FAX: 311-3121
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3498/4604
(*) Horário de acordo com a Ala publicada no DSF:de 12.9.97~ pgl. 18655/6
HorArlo regimental: S·s feira! às 14:00 hs.

Atualizada em: 10/11/98

5) COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEFESA NACIONAL- CRE
PRESIDENTE: 'SENADOR JOSÉ SARNEY (3) ,
,",
VlCE.pRESIDENTE: SENADOR ROMEU TOMA ~ ,
, ".(19 TITULARES E 19 SUPLE~TES) ,"

,"
,

SUPLENTES·", ,

TITULARES

.1\

PFL

GUILHERME,PALMEIRA
HUGO NAPoLEÃo
JOSÉ AGRIPINO
BERNARDO CABRAL
ROMEU TUMA
,
JOEL DE HOLLANDA

, JOSE SARNEY (~)
PEDROSIMON
CASILDO MALDANER
JADER BARBALHO
VAGO (1)

,I

\

AL·324S147
PI-4478179
RN·2361/67
AM·2081/87
, SP-2051/57
PE-3197/99

AP-3429131, ,',
RS--3230131
SC-2141147
PA-3051153 '

\,'

1-VAGO
,2-BELLO PARGA
, 3-JOÃO ROCHA
, 4-JOSÉ ALVES
'5-GERALDO ALTIiOFF
6- JOSÉ BIANCO '

, MA-3069172
10-4070171
SE-4055157
1
1 ,

'Se~204,2/43

RP-2231/32

I

PMDB
" "1-MARLUCE PINTO
2-FERNANDO BEZERRA "
3-MAURO MIRANDA "
4-GERSON CAMATA
5-1RIS REZENDE

I. , 'RR.1~01/4062
, ·RN~2461/67

GÓ-2091/92
; ES-3203l04
,GO~2032J33

' ~SDB

\\

I/

\'
~A~R~T~UR~D~A~T~A~V~O~LA~--~--~R~J-~~~3~1~~~6--~'~1-~~O~S~E~IG~N~A~C~IO~'~F:ER~R~E~I~RA~~,~E~S~~~02~1~n~7~~
CARLOS-WILSON
LÚDIO COELHO

BENEDITA DA SILVA- PT
ABDIAS NASCIMENTO - PDT
EMILlA FERNANDES - PDT

PE·2451/57
MS·2381/87

AL4093195
PR-2121127

BLOCO DE OPOSiÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS) ,
RJ-2171n7
1-EDUARDO SUPLlCY - PT ','
RJ-3188/~9,
2-ADEN!IRANDRADE - PSB
RS·2~31/37
3-MARINA SI~VA-PT' " ,"

TO~2073174

LEOMAR QUINTANILHA

,I

2·TÉÓTONI0 VILELA FILHO
3-QSMAR DIAS

"

PPB
1·LEVY DIAS

SP-3215116
PA~2101102

AC·2181/82

MS-112811228

, PTB

ARLINDO PORTO

MG·2321/22

.

1-QDACIR SOARES

.

_~

I

RO-3218/19

(1) Em virtude do falecimento do titular, em 13,04.9'8

(2) Licença para tratar de interesses particulares.
..
REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÁS 10:00 HS (*), , SALA
N° 07~ALA SEN.
ALEXANDR,l:
. '
.
',:
:- ...COSTA
SECRETÁRIO: MARCOS SANTOS PARENTE FILHO
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3367
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3259/3496 FAX: 311-3546·

-

-'

Horirlode acordo com a A~ publicada no DSF d. 11.9.97, pp. 18655/6
Horirlo regimental: 5.. felral il 10:00 h'"

(*)

,

,

.

..
,
Atualizadilein: 09/11198 '

.'".

,.,

,

--

.r

~~

t"

l'

~...

l------~--------~--

_ _ __

o'

6) COMISSÃO DE SERViÇOS DE INFRA-ESTRUTURA -CI
-' • PRESIDENTE: SENADOR ELOI PORTELA
, • VlCE-PRI;SIDENTE:VAGO '
(23 TITULARES E 23 SUPLENTES)
~

..rI" ..•

TITULARES -, • -

'

-SUPLENTES
PFL
i-JOSAPHAT MARINHO
2- JONAS PINHEIRO
3- GUILHERME PALMEIRA
4- WALDECK ORNELAS (1)
5- JOSÉ ALVES
6-ROMEU TUMA
7-GILBERTO MIRANDA

_ RN-2361/2367
JOSE AGRIPINO
RR-2111/21i7 '
ROMEROJUCÁ
SC-2042/43
GERALDO ALTHOFF
ÉLCIO ALVARES
':_,
ES~3i30/3132
-PE-3197/3i99
JOEL DE HOLLANDA
HUGO NAPOLEÃO
PI - 4478/447SI
ELÓI PORTELA (cessão)" - - 'PI'- 2131/37

C"
~

.

~~

-.J~.

I"
JOSE EDUARDO DUTRA - PT
ANTONIO C. VALADARES
EMILlA FERNANDES - PDT

ODACIR SOARES
"

•

:'

~

.

BLOCÓ DE OPOSiÇÃO
SE-2391/2397
SE-220i/07
RS-2331/37

."

.

~

..

:

PE-2451/2457
P,R-2121/2i27
MS-2381/87

(PT, PDT, PSB, PPS)
i-VAGO
2-EDUARDO SUPLICY (PT)
3~ LAURO CAMPOS (PT)'

SP-3212/15
DF-2341/47

~

RO-2251/57

PPB'",'
1-ESPERIDIAO AMIN
2- EPITACIO CAFETEIRA

SC-1123/1223 '
MA-4073174

RO-321B/19

PTB
i-ARLINDO PORTO

MG - 2321/22

MS~1128/1228

.~

AP-235i/52

PSDB
ES·2021/2027
1-CARLOS WILSON
DF-20ii/2017
2-VAGO(3)
AL-4093/95'
3-OSMAR DIAS .
SP· 2351/52
4-LÚDIO COELHO
.....

"

LEVY DIAS
ERNANDES AMOR IM

PR-2401/2407
MS-2221/27
MT-229112297

~

-..
JOS IGNACIO FERREIRA
JOSÉ ROBERTO ARRUDA
TEOTÔNIO VILELA FILHO
PEDRO PIVA

BA-1041/ii4i
MT-2271/2277
AL-3245/3247
BA
SE-4055/4057
SP-2051/57
AM-i16613104

PMDB
i-ROBERTO REQUIAO
2-RAMEZ TEBET
3-CARLOS BEZERRA
4-VAGO
5-JOSÉ SARNEY (4)
6· VAGO

AC-1478/1SrSl
GO-209i/92 '
ES-3203/3204
GO-2032/33
RR-11 01/4062:
AL

NABO R JUNIOR
MAURO MIRANDA
GERSON CAMATA
IRIS REZENDE
MARLUCE PINTO - . ,
RENAN CALHEIROS 2
,

"

:

f

e'

..

.

•

.

I

-

(1) Afastado do exerclcio do mandato para exercer o cargo dEi Ministro de Estado da PreVidência e Assistência Social.
,,' ,

(2) Afastado do exerclcio do "';andatopàra exercer (, cargo de Ministro de Estado da Justiça.
(3) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge.
'.
,

(4) Licença para tratar de interesses particulares.

"

"

\... ,

REUNIÕES: TERÇAS-FEIRAS ÀS 10:00 HS (*)
SECRETÁRIO': CELSO PARENTE
'
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-4354/4607

SALA N° 13-ALA SEN.ALEXANDRE COSTA
TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3292 (FAX)

FAX: 311-3286

(*) Horário de .cordo com a Ata publicada .0 DS)' d. IU.97, pgs. 18655/6
Horário reglme.'al: 3'1 f.lra. às 14:00 h..

, 'Atoallzadaerri: OSi11i98'

-

7) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
(Resolução nO 46, de 1993)

,

PRESIDENTE: SENADOR JOÃO ROCHA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR CARLOS WILSON
(17 TITULARES E 09 SUPLENTES)
w

~

-

TITULARE$.
JOSAPHATMARINHO
JOSÉ ALVES
JÚLIO CAMPOS
JOÃO ROCHA
GILBERTO MIRANDA

JOSE SAAD··
NEYSUASSUNA
DJALMA FALCÃO
-WELUNGTON ROBERTO
MARLUCE PINTO

BENI.VERAS
CARLOS WILSON
PEDRO PIVA

EDUARDO SUPUCY - PT
VAGO

l

. SUPLENTES
BA-1041/1141
SE-4055/56
. MT·1247/1447
T0-4070/171 .
AM-3104/05

GO-3149/50
PB-4345/46
AL-2261/62
PB-3139/40
RR-1101/1201

CE-3242143
PE-2451/57
SP-2351/52

PFL
1-GERALDO ALTHOFF
2-FRANCEUNO PEREIRA
3-DJALMA BESSA

PMDB
1-GILVAM BORGES
2-JOÃO FRANÇA (1)

PSDB
1-JOSE IGNACIO FERREIRA
2-VAGO(2)

BLOCO DE OPOSiÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP-3215/16
.1-BENEDITA DA SILVA - PT

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073/74

ODACIR SOARES

RO-3218/3219

PPB
1-ERNANDES AMORIM
PTB

SC-2042143
MG-2411/17
BA - 2211/12

. AP-2151/57
RR-3067/68

ES-2121/22

RJ-2171 177

RO-2051/55

(1) Destiliou-se do PMDB. 'ingressando no PPB. em 2.10.97.
(2) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÕES: QUARTAS-FEIRAS ÀS 17:00 HS (*)
SALA N° 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVALHO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519
FAX: 311-1060

(*) Horário de acordo com a Ata publicada no DSF de 12.9.97, pgs. 18655/6
Atualizada em: 09/11/98

I

I

7.1) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE -CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA À FISCALIZAÇÃO DAS ENTIDADES FECHADAS DE PREVID~NCIA
PRIVADA (FUNDOS DE PENSÃO), QUE TENHAM COMO PATROCINADOR A UNIÃO E O
SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL
PRESIDENTE: SENADOR JOSÉ ALVES
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
'. (07 TITULARI:S E 04 SUPLENTES)

TITULARES
JOSE ALVES
GILBERTO MIRANDA

SE-4055/56
AM-31 04105

SUPLENTES
PFL
1-GERALDO ALTHOFF
2- DJALMA BESSA

SC-2042143
BA-2211/12

~~~~____________________~P~M~D~B~~~~~~______~~~~__
JOSE SAAD
VAGO (2)

BENIVERAS

EDUARDO SUPLlCY - PT

1.JOAO FRANÇA (1)

CE·3242143

RR-3067/68

PSDB
1-VAGO (3)

BLOCO DE OPOSiÇÃO (PT, PDT, PSB, PPS)
SP·3215/16
PPB +PTB

EPITACIO CAFETEIRA

MA-4073174

(1) Oesfiliou·se do PMOB, ingressando no PPB, em 2.10.97.
(2) Em virtude do falecimento do titular, 13.04.98.
(3) Em virtude da renuncia do Senador Coutinho Jorge.

REUNIÕES:
SALA N° 06-ALA SEN. NILO COELHO
SECRETÁRIO: JOSE FRANCISCO B. CARVAf,HO TEL. DA SALA DE REUNIÃO: 311-3254
TELEFONES DA SECRETARIA: 311-3935/3519
FAX: 311-1060
ANDAMENTO
EM 10.9.97 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR GILBERTO MlitANDA

Atualizada em: 09/11/98

J

7.2) COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE - CFC
SUBCOMISSÃO DESTINADA A FISCALIZAR OS RECURSOS FEDERAIS REPASSADOS AO
GOVERNO DE RONDÔNIA
PRESIDENTE: SENADOR GILBERTO MIRANDA
VICE-PRESIDENTE: SENADOR BENI VERAS
(7 TITULARES E 4 SUPLENTES)

SUPLENTES

TITULARES
PFL
1 - JÚUO CAMPOS
2 - GILBERTO MIRANDA

MT -1247

2 - NEY SUASSUNA

PB -

1 - GERALDO ALTHOFF

SC-2042/43

AM - 3104105
2 - FRANCELINO PEREIRA
MG-2411/17
.,
PMDB
~1---J-O~S~É~SAA--~D------~---G~O~---31-~-'-50-----1--~J~O·ÃO~F~RA~N~Ç~A~--------R~R---3-0-6-n-68~~
4345/~

PSDB
1 - BENI VERAS

CE - 3242/43

1 - VAGO (1)

BLOCO OPOSiÇÃO (PT-PDT-PSB-PP$)
1- EDUARDO SUPUCY-PT

SP - 3215/16

1 - ERNANDES AMORIM

RO - 2251/55

PPB +PTB

(1) Em virtude da renúncia do Senador Coutinho Jorge

REUNiÕES:

ALA SENADOR NILO COELHO

SECRETÁRIO: JOSÉ FRANCISCO B. DE CARVALHO

SALA N° 6 - TELEFONE: 311-3254

TELEFONES DA SECRETARIA: 3935/3519
FAX: 311-1060

ATUAUZADA EM 9-11-98

ANDAMENTO
EM 29-4-98 FOI DESIGNADO RELATOR O SENADOR COUTINHO JORGE

/

CONGRE:SSO NACIONAL

/

COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA DO MERCOSUL
(Representação Brasileira)

Presidente de Honra: Senador José Sarney
PRESIDENTE: SE:NADOR LÚDlO COELHO
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO JÚLIO REDECKER
SECRETARIO-GERAL: DEEPUTADO PAULO BORNHAUSEN
SECRETARIO-GERAL ADJUNtO: DEPUTADO GERMANO RIGOnO
(16 TITULARES E 16 SUPLENTES)

TITULARES

SUPLENTES
SENADORES
PMDB
1 - JOSE FOGAÇA
1 - PEDRO SIMON
2 - CASILDO MALDANER
2 - ROBERTO REQUIÃO
I
PFL
1 - VILSON KLEINUBING (1)
1 - JOEL DE HOLLANDA
2 - DJALMA BESSA
2 - JÚLIO CAMPOS
I
PSDB
1 - LUDIO COELHO
1 - JOSE IGNACIO FERREIRA
PPB
1 - LEVY DIAS
1 - ESPERIDIAO AMIN
~I~==~~~=-_____________ ~PT~B~______________________~I
1 - JOSE EDUARDO
BLOCO OPOSIÇA.O (PT I PSB , PDT' PPS)
1 - BENEDITA DA SILVA
1 - EMILlA FERNANDES

I

TITULARES

1 - PAULO BORNHAUSEN
2 - JOSÉ CARLOS ALELUIA
1 - EDISON ANDRINO
2 - GERMANO RIGOnO
1 - FRANCO MONTORO
2 - CELSO RUSSOMANO
1 - JULIO REDECKER
~ - MIGUEL ROSSETO

SUPLENTES
DEl?lJTADOS
PIFL' PTB
1 - VALDOMIRO MEGER
2 -BENITO GAMA
PMDB
1 - CONFUCIO MOURA
2 - ROBSON TUMA
PSDB
1 - NELSON MARCHEZAN
\ 2 - RENATO JOHNSSON
,

PT' PO,!, PC do B
1 - LUIZ MAINARDI

,

(1) Falecido, em 23-10-.98

I SECRETARIA DA COMISSAO
ENDEREÇO: CAMARA DOS DEPUTADOS ANEXO 11- SALA T/24
FONE: (55) (061) 318-7436 318-7186 318-8232· 318-,'433
FAX: (55) (061) 318-2154
.
SECRETÁRIA: LOURDES MELO NUNES DE CARVALHO

BRASILlA- DF - 70160-900

Alualizadaem 27 ~ 10-98

.

..

""III:~ Subsecretaria de Edições Técnicas'do Senado Federal
Via ~-2. Unidade de Apoio llL Praça dos Três PodereS. Cl:P 70165-900. .Brasl1ia. DF.

.

. t ."

...

,,

. ' .1; •

Periodicidade Trimestral

;

.• 1 .

- ,.
Assinatura para o a~o de 1997···,
Números 133-136
'I~ ~
R$ 40,00
'i......... • ".,
Os pedidos deverãã ser acompanhados de original do recibo ae depósito a crédito'
do FUNCEGRAF, Caixa Econômica Federal; Agência 13às, conta n Q 920.0.01-2.
operação 006; ou junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9, conta n" 55.560.204-4.

"

I

,

'.oI:

Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo"
juntamente'com o original do recibo de depósito .
. "

; •

",'.,

. DESTINATÁRIO

•

+-.'

~

;,.; I,C} t.

! Nome:

...

Órgão:
. Unidade:

.'
'I

. Endereço:

CEP:

~

Cidade:

UF:

Pais:

Telefones para contato:
outras informações pelos fones:

~11-35751j576/3579. Fax: 311 ~25B. E-Mail: s~::~ad~ass.senado.gOv.br
,
/

/

. "
1

.

",'

. . " ,- "~

','

I.
1 .:•

. Subsecre~ria· deEdiçõl~S Técnicas dó. Senado Federal ..
Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça, dos Tr!s Pod~res, CEP 70.165-900. 'Brasilia, DF..
Fones: (0611311-3575/3576/3679. Fax: (~611311~258. E-Mail: ssetec@admaSs.senado.gov.br
,

.'

',I,

'. ·./:.F'ublicaçóes

.......

.

. ,.

. .
~

de

Constituição da R~pú~uca Féderativa do Brasil
1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional
de 5/out/1988com as alteraÇões introduzidas pelasECs nQ 18 15 e ECRs nQ 1 a 6.
.

,

.'

t....

.

'.

.

.

.

".\.'

.

.

ConstitÚição da Repúblic~ 'FederatiVa dI) Brasil de 1988 - 'Quadro Comparativo (R$15,OO).
Constituição de 1988, atualizada. em 19195, comparada às Constituições de 1946 e 1967 e
à EC nQ 1 de 1969. Contémquadrocornparativo, tabela de correspondência dos artigos
comparados e índiCE!; .
..
Direitos Húmanos ...: Déclarações de Direitos e Garantias (R$ 10,00) - José Vicente
dos Santos (pesq. e índice). Dispositivos constitucionais que abordam os direitos e
garantias fundamentais dO.homem, na· COnstituição de vários países, inclusive na Carta
Magna do Brasil.. ..,
.
.

.- .
Estat~to

'

.

,

da Criança e do Adolescente (R$ 4,00), Lei nQ 8.069/90, de acordo com as
alterações dadas pela Lei n2 8.241/91; legislação correlata e índice,

e

. Guia das Eleições de 1996 Suplemento (R$10,OO). Guia: Leis nQ 9.096/95 e 9.100/95,'
Resoluções do, TSE n2 ·19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95. Suplemento: Resoluções
'
.
do TSE nQ 19.509 e 19.516/96:".
. 1

".' ':~

<

L~vantamento .e Reediçõ~~' de :Medôdas Provisórias (R$ 5,00) - Subsecretaria de
Análise. do Senado Federal. Registro das MPs editadas durante os 8 anos que se
sucederam. à criação deste dispositivo legal, tabela seqüencial de edições das MPs,
assinal~ndo critérios de edições anteriores, reedições com alteração de texto e de
transformaÇão em lei,catálogo temático das MPse referências bibliográficas.
.
,

.

' . '

.

~

.'.

'.

.

·Ucitações, Concessões e Pertnissõ$sna Administração Pública (R$ 4,00). Leis nQ
8.666/93; 8.883/94;.8;1387/95, dispositivos da Constituição Federal sobre a matéria e
legislação correl13ta:lndices t~máticos das Leis nQ 8.666/93 e 8.987/95.
,

.

.

.

.

.

e

· Regirn~e 'Jurídico Único d~S' Servidores Públicos Clvi~ Legislação Compleméntar
·(R$:4,QO), Oispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União,das
·,autarquias e das. fundações públicas federais e legislação .complementar .
"
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. '~',' ",S~íicite hoj~ mes'trionosso catálogo!"
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<.~. Subsecretaria de Edições Técnicas do SenadoFede,ral
<:.'

Via N-2. Unidade de Apoio 111. Praça dos Três Poderes. CEP

70165~900.

Brasília. DF.

Revista de Informação Legislat'iva
N2 133 - jan.fmar. 1997
Leia neste número:
sobre Direito do Mar de 1962 e os organi!;mos intemaCarlos Frederico Marés de Souza Filho - O Direrto Constitucional e as lacunas da lei.
cionais por ela criados.
Semlra Adler Vaisencher e Angela Simões de FarlasSilvio Dobrowolskl- Crime de omissão de recolhimento
Júri popular: algumas possibilidades de condenação ou
de impostos e de contribuições: aspectos constitucionais.
absolvição.
Kátla Magalhães Arruda - A responsabilidade do juiz e
Cláudio Roberto C. B. Brandão - A importãncia da
a garantia de independência.
concertuação da anbjuridicidade para a compreensão da
A. Machado Paupério - Os irraciomlis de nossa
essência do crime.
.
democracia 111.
Osvaldo Rodrigues de Souza - Reflexões sobre os
Fernando Braga - Conservadorismo. liberatlismo e socialinstitutos da trar)sposição e transformação de cargos
democracia: um estudo de direito politico.
publicos.
Álvaro Melo Filho - Resolução sobre pa'>se:· irracionaRicardo Antônio Lucas Camargo - O direito ao
lidades e injuridicidades .• '
desenvolvimento: a sociedade ocidental e a sociedade
Fabiano André de Souza Mendonça - Democracia e
tribal no caso brasileiro.
legalidade da tributação na Consutuição Federal de 1968,
Cármen Lúcia Antunes Rocha - Sobre a súmula
Fernando Cunha Júnior'" Suspensão condicional· do
vinculante.
processo. Homlcidio,. Omissão de socorro.
Sérgio Sérvulo da Cunha - Conflito possessório e posiPaulo José Leite Fa~rlas - Mutação constitucional judicial
tivismo ético. O agente púplico em face da decisão legal. . 'como mecanismo de adequaçãóda Constituição
Antônio Carlos Moraes Lessa - Instabilidade e
Econômica á realidade econômica.
mudanças: os condicionamentos históricos da política
Maria Coell Simões Pires - Reforma administratIVa:
externa brasileira sob Geisel (1974-1979).
reflexões sob a perspectiva politico-fllosófica.
Marçal Justen Filho, Egon Bockmann Moreira e
Jarbas Maranhão -O Estadista Agamemnon Magalhães:
Eduardo Talamini .:- Sobre a hipoteca judiciária.
a Lei Antitruste e a Conferência do Clube Militar..
Marla Paula Dallari Bucci - Políticas públicas e direito
Roberto F reitas Filho - A 'flexibilização" 'da legalidade
administrativo.
nas práticas conciliatórias na Justiça do Trabalho.
Guilherme Silva Barbosa Fregapani - Formas
Nurla Belloso Martin - ComUnidades ElJropeas. Union
altemativas de solução de conflitos e a Lei dos JUIZados
Europea y Justicia Comunitaria.
'.
Especiais Cíveis.
Francisco Eugênio M. Arcanjo - COllvenção sobre
Marcillo Tascano Franca Fllho-AAlemanha e o Estado
Diversidade Biológica e Projeto de Lei do Senado nO
de Díreito: apontamentos de teoria constitucional
306/95: soberania, propriedade e acesso aos recursos
comparada.
genéticos.
.
Carlos David S. Aarão Rels-A matematização do Direito
Vitor Rolf Laubé - A Previdência no âmbito municipaL
e as origens da Parte Geral do Direito Civil.
Claudia de Rezende M. de Araújo - Extraflscalidade,
Jete Jane Fiorati - A Convenção das Nações Unidas
PARA FAZER SUA 'ASSINATURA DA RIL: Os. pedidçs deverão ser acompanhados de original do reCibo de
depósito a crédito do FUNCEGRAF. Caixa Econõmica Federal, Agência 1386, conta n" 920.001-2. operação
006; ou Junto ao Banco do Brasil, Agência 0452-9. conta n" 55.560.204-4.
'
Assinatura para o ano de 1997. Periodicidade,trimestral. ~úmeros 133 a 136: R$ 40.00.
Preencha o

c~pom abaixo e

envie-nos hoje mesmo, j'unta'mente como original do recib() de depósito.
\

'

DESTINATÁRIO
Nome:
Órgão:
Unidade:

i Endereço:
i CEP:

Cidade:

UF:

Pais:

,i Fones:
Outras Informações pelos fones: 311-3575/3576/35~9. Fax: 311-4258. E-MaU: ssetec@admaS!l.senado,gov.br

~ Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
'''''h~

V"!a N.2, Un"!dade de Apoio UI. PraÇ<l dos Três Poderes. CEP 70.165-900. Brasilia. DF.
FOI1,:s: (061) 311-3575/3576/3579. Fax: (1161) 311-4258. E·Mail: sseteC@admass.senado.gov.br

Publicações
Solicite hoje n'1esmo nosso catálogo!
Agenda 21 (R$ 10,00). Relatório da Conferência das
Nações Unidas sobre Meio AmbientE' e
Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em
setembro de 1992.
A Vida do Barão do Rio Branco (Ri 20,00) - L.uis
Viana Filho. Obra social, política e diplomática de
José Maria da Silva Paranhos, o Barão do Rio BrElnco.
Constituiçãe da República Federativa de Brasoil de
1988 (R$ 5,00). Texto Constitucional de 5/out/1988
com as alterações introduZIdas pelas ECs nO 1 a'15 e
ECRs nO 1 a 6.

L.evantamente e Reedições de Medidas
Provisórias (R$ 5.00) - Subsecretaria de Análise
do Senade Federal. Registro das MPs editadas
durante os 8 anos que se sucederam á criação deste
dispositivo legal, tabela seqüenCial de edições das
MPs, assinalando critérios de edições anteriores,
reedições com alteração de texto e de transformação
em lei, catálogo temático das MPs e referéncias
bibliográtkas.
L.icitaçOes. Concessões e Permissões na
Administraçãe Pública (R$ 4.00). L.eis nO 8.666/93:
8.883/94: 8.987/95, dispositivos da Constituição
Federal sobre a matéria e legislação correlata. índices
temáticos das L.eis nO 8.666/93 e 8.987/95.

Constituição da RepÚblica Federativa de Bra~;iI de
1988 - Quadre Comparativo (R$15,00). Constituição
de 1988, atualizada em 1995, comparada ás
ConstibJições de 1946 e 1967 e à EC nO 1 de 1969.
Contém
quadro comparativo,
tabela
de
correspondência dos artigos comparados e indlce.

Meie Ambiente - Legislaçãe (R$ 20.00). Dispositivos
constitucionais, atos internacionaiS. Código Florestal,
Código de Mineração, legislação federal e indice
temático.

Dados Biográficos des Presidentes de Sell1ado
Federal (R$ 2.00). Principais fatos da vida
administrativa. trabalhos publicados, condecorações,
missões no exterior.

Regime Jurídico Único des Servideres Públlces
Civis e Legislaçãe Cemplementar (R$ 4.00), Dispõe
sobre o regime juridico dos servidores públiCOS civis
da União, das autarquias e das fundações públicas
federaiS e legislação complementar

Direites Humanos - Declarações de Direitese
• Garantias (R$ 10,00) - Jesé Vicente des S'lntos
(pesq. e indice). Dispositivos constitucionai!) que
abordam" os direitos e garantias fundamentalis do
homem. na Constituição de vários paises, Inclusive
na Carta Magna do Brasil. .
Estatuto da Criança e de Adolescente (R$4,00).
L.ei nO 8.069/90, de acordo com as alterações dadas
pela L.ei nO 8.241/91; legislação correlata e indice.
Guia das Eleições(de 1996,e Suplemente (R$
10,00). Guia: L.eis n°';9.096/95 e 9.100/95, Resoluções
do TpE nO 19.380/95, 19.382/95 e 19.406/95.
Suplemento: Resoluções do TSE nO 19.509 e
19.5;6/96.
L.egislaçãe Eleiteral ne Brasil (do sécule XVI a
nosses dias) (R$ 60.00) - Nelsen Jobim e Walter
Costa Porte (ergs.). Compilação da legislação
eleitoral brasileira, desde a época colonial a nossos
dias.

Coleçãe Memória Brasileira
- A Censtituinte perante a História (R$ 8,00).
História do sistema constitucional brasileiro, no
periodo de 1822 a 1862. Estudos sobre a
Constituinte brasileira de 1823. Celetânea de
documentos representativos dos trabalhos
legislativos da época.
Coleção Grandes Vultos que Henraram o senade
- Teotónie Vilela (R$10.00). Biografia do Senador
da República Teotõnio Vilela, seu perfil
parlamentar, resumo de suas 'atividades públicas,
discursos e projetos. Itter~:5á citada.
Coleção Estudos da Integração (em português e
espanhol)
- Volume 9 (RS 3.00). ·0 Atributo da Soberania",
de Heber Arbuet Vignalí.
- Velume 10 CR$ 3.00)."A Arbitragem nos Países
do Mercosul", de Adriana Noemi PUCCI.

Subsecretaria de Edições Técnicas do Senado Federal
Via N-2, Unidade de Apoio 111. Praça dos Tri;s Poderes. CEP 70165-900. Brasília, DF.

CO/ROM Legislação Brasileira
1997
Quarta edição·
Co-edição SDINF/SSANUPRODASEN
•

Todas as normas de hierarquia superior a decreto.executivo editadas en~re o
ano de 1946 e 31 de janeiro de 1997.

•

Para cada norma apresentada, é fornecida a lista de normas editadas
posteriormente a ela e que a alteraram.

•

Os textos integrais das normas editadas a partir de 1987 passaram a estar
disponíveis nesta edição.

.1'1

As demais normas são apresentadas em documentos-resumo, acompanhadas
de informações suficientes para que seja localizado o documento em uma coleção
de leis.

fi

Esta quarta edição do C[)..ROM Legislação Brasileira ainda inclui o banco de
dados SBD (Biblioteca Brasileira de Direito), composto do acervo de informações
jurídicas descritivas (doutrina) originadas das coleções de 17 bibliotecas que
participam da Rede SABI de Bibliotecas.

Valor Unitário: R$ 65,00 (sessenta e cinco reais).
Despesas Postais: R$ 5,00 (cinco reais) para cada CO.
O pedido deverá ser acompanhado de original do recibo de depósito a crédito
dO,FUNDASEN, Caixa Econõmica Federal, Agência 0005, conta n g 950.056.,.8,
op~ação 006.
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Preencha o cupom abaixo e envie-nos hoje mesmo,
juntamente
com
o original
do_recibo
_______
_____
__
____
_ _ _de
_depósito.
___________ _

Solicite nosso catálogo pelos telefones:
311 ...1576 e 311-3519.
Fax: (061) 3114258. E-Mail: sseteC@admass.senado.gDv.~r
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