
• Te/econferênc/a
DESAFIOS DA FEDERAÇÃO BRASILEIRA

• LANÇAMENTO DA FRENTE PARLAMENTAR EM
DEFESA DA AUTONOMIA DOS ESTADOS

E
42.24(81)

267t

4SSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS



/1)6

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Teleconferência "Desafios da Federação Brasileira" e
Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da

Autonomia dos Estados

15 de março de 1999

Belo Horizonte
1999



FIO IA TÉCNICA

Área Responsável:

Projetos Institucionais Myriarn Costa de Oliveira
Edição: \larv Ièrezinha Mendonça e [drniia Passo
Editor Responsável: Luiz Antônio Ribeiro de I:reitas

PUBLICAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Rua Rodrigues Caldas, 7')- CEP: 3019()-921 Telefones: (031) 290-7(8( / 290-7687
Fax: (031) 2 <-4) 1-948

FICHA CATALOGRÁFICA

'lt!econter'ncia Desafios da Federação Brasileira"
e Lançanwnto da 1 ren ti Pa ria rnen ta r em Detesa
da Autonomia dos Lstados (1.: 199: Belo
1 lorizonte)

T27t	 1leconferência... - Belo l lorizonte: .\enibk'ia
1 egislativa do Estado de Minas Gerais, 1999•

127p.

1. Federalismo - Brasil. 2. Autonomia estadual -
Minas Gerais. 1. Titulo.

C1)U 342.21(81)



MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Anderson Adauto
Presidente

José Braga
12-Vice-Presidente

Durval Ângelo
22-Vice-Presidente

Dilzon Meio
19-Secretário

Gil Pereira
22-Secretário

Antônio Júlio
Corregedor



SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	 .7

Teleconferência "Desafios da Federação Brasileira" ...............................9

DeputadoAnderson Adauto ..................................................................11

Vice-governador Newton Cardoso .........................................................16

Senador Roberto Requio ........................................................................

Deputado federal Aloizio Mercadante ..................................................25

Professor José Alfredo de Oliveira Baracho..........................................33

Irofessora Aspásia Camargo ..................................................................37

DEBATES ..................................................................................................43

Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia
dosEstados .....................................................................................................75

Deputado Anderson Adauto ..................................................................77

Deputado I)urval Ângelo ........................................................................77

Pronunciamentos dos Representantes dos Estados ...............................78

Senadora Marina Silva .............................................................................78

Deputado Cláudio Vereza .......................................................................80

Deputado Rubens Otoni Gomide ..........................................................81

Deputado Elarmim Miranda ..................................................................82

	

Deputado Loester Nunes de Oliveira ....................................................85	3



Deputado Edson Rezende	 . O8

Deputado Gabriel Guerreiro	 . IO

Deputado Frei Anastácio Ribeiro ..........................................................111

Deputado Ribamar Pereira ....................................................................

DeputadaCida Diogo ............................................................................

Deputado Jos' Mário de Meio ..............................................................113

Deputado Édio Vieira Lopes .................................................................

DeputadoJose Dirceu ............................................................................115

Deputado José Augusto Pugiisi .................................................. . ......... 1i

Deputado Sérgio Miranda .....................................................................119

Deputado Mírcio Cunha .......................................................................126

RenatoBarro	..........................................................................................íi

Liiii. lfláCi() Lula da Silva .......................................................................122

Cartade Princípios .....................................................................................101

Comissão Coordenadora da Frente Parlamentar e Defesa da
Autonomia dos Estados ..............................................................................10.3



APRESENTAÇÃO

A crítica situação financeira vivida pelos Estados brasileiros - entre os quais
Minas se viu atingida deforma mais contundente - despertou nos meios políticos
mineiros uma reação que não se restringe aos aspectos contábeis do endividamento
com a União. Por trás da inevitável inadimplência dos Estados com relação a uni
contrato que compromete um elevado percentual de sua receita, revelam-se
prt'ocupantes distorções em nosso sistema federativo. Entre elas, a excessiva
centralização de poderes e de recursos no Governo Federal, em detrimento das
decisões compartilhadas e da autonomia dos Estados e Municípios.

O projeto "Minas Unida Vence a Crise", lançado pela Assembléia
Legislativa, tem um duplo objetivo: mobilizar os poderes públicos e a sociedade
civil em torno das questões mencionadas e de suas repercussões na vida do Estado,
e estender a todo o País as discussões sobre o impasse institucional criado, em
busca da formulação de :iii: novo pacto federativo.

A feleconferência "Desafios da Federação Brasileira" e o lançamento da
Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados, cujas exposições e
debates estão reproduzidos, em sua essência, nesta publicação, constituem o ponto
dc partida do projeto, reunindo no Legislativo mineiro especialistas nos temas
propostos e lideranças políticas de todas as regiões do País.

A segunda etapa do "Minas Unida Vence a Crise", promovida pelos partidos
políticos, consiste em reuniões regionais, em 75 cidades do interior do Estado, coni
ampla participação da sociedade, para debate dos problemas apresei iltidos e
levantamento de propostas para os nu's?nos. Essa mobilização se sustenta no fato
de que as restrições impostas ao Estado pelo Governo Federal atingem, em cascata,
as administrações municipais e as atividades econômicas em todas as regiões
liii? IL'l 1(? 5
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O projeto será completado coiii o lançamen to de um nia,iifi'sto em ato publico,
iio dia 21 de abril, ciii Ouro Prelo, do qual participarão rt'preseiitamiles da ocicdaoh'
ciz'il e de lideranças polí!u'as estaduais e uacionaz.

Os textos que se segíiem refleteim, o pensamento crítico de setores expressivos
da vida nacional e ,certamente, irão contribuir para aprofundar a reflexão sobre
uni modelo federativo mais justo e solidário.

Deputado Anderson Adauto
Presidente da Assembléia LeislaI iva do Estado de Minas Gerais
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Teleconferência "Desafios da Federação Brasileira"
'A União e os Estados no Quadro da Globalização

9 0 Pacto Federativo: Limites da Centralização e da
Autonomia dos Estados

Data: 15 de março de 1999
Local: Plenário da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais
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Deputado Anderson Adauto

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Este encontro, senhoras e senhores participantes, faz-nos lembrar
o nascimento da democracia. A tecnologia levará o flOSSO debate a uma
multidão de telespectadores que dele poderão participar, assim como uma
multidão de cidadãos participava, na ágora ateniense, das decisões políticas.

Se a democracia participativa trouxe o sistema parlamentar mo-
demo, com suas casas legislativas permanentes, o diálogo direto entre elas,
a população e as organizações civis, que são, por definição, organizações
de natureza política, é, mais que nunca, necessário.

Essa reflexão flOS conduz a outra, à da importância do poder local
como expressão da democracia. As instituições políticas são os instrumen-
tos pelos quais o homem expressa a sua liberdade e a sua vontade, na
busca de convivência pacífica e criadora. Quanto mais próximo do cida-
dão o poder estiver, mais democrático ele será. A usurpação do poder lo-
cal é, assim, senhoras e senhores, a usurpação da liberdade.

Estaremos discutindo, hoje e aqui, OS desafios que a Federação bra-
sileira deve vencer. Convidamos algumas das personalidades brasileiras
mais destacadas rio conhecimento das questões federativas. Não as convi-
damos para um exercício intelectual em torno do tema, e, sim, como passo
prévio para amplo movimento em busca da revisão constitucional do pac-
to republicano.

Durante o período colonial, embora o governo metropolitano usas-
se de todos os meios a fim de impor a sua vontade à população brasileira,
havia, nos Senados das vilas, algum poder local de que não dispõem hoje
as Câmaras Municipais. A tirania portuguesa se exercia com mais rigor
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onde maiores eram os seus interesses econômicos, como ocorreu cm nosso
território. É provável que nat) tenha havido, em todas as possessões por-
tuguesas, região governada com maior violência que a Capitania das Mi-
nas do Ouro, depois Minas Gerais.

E não foi tampouco por acaso que nenhuma outra capitania viveu
as turbulências que assolaram Minas Gerais no séc. XVIII. O exame dos
documentos históricos mostra que, praticamente, não houve um só lustro
cm que a rebeldia contra o arbítrio e a espoliação não movesse os intrépi-
dos mineiros.

A Independência trouxe a reivindicação federativa, como ficou cla-
ro nos debates da primeira Assembléia Nacional Constituinte. Embora a
idéia não houvesse prosperado, ela permaneceu e se manifestou durante
todo o período monárquico, principalmente nos movimentos armados,
COMO a Guerra dos Farrapos e a Revolução de 1842. Do ponto de vista
institucional, ela teve a sua primeira vitória com a criação das Assem-
bléias Legislativas provinciais, como conseqüência do Ato institucional
de 1834.

As Assembléias provinciais, no Estado unitário do Império, dispu-
nham de amplo poder legislativo, uma vez que era seu o direito de legis-
lar sobre tributação interna, instrução pública e segurança dos cidadãos.

A redução da autonomia dos Estados, a partir do movimento mili-
tar de 1964 e, de forma mais acentuada, com as medidas provisórias do
atual governo federal, transformou as Assembléias Legislativas em gran-
des Câmaras de Vereadores, que procuram, com certa angústia, justificar
sua existência. A primeira tarefa política dos parlamentos estaduais é, as-
sim, a recuperação da autonomia dos Estados, para que possam exercer a
função elementar de sua razão de ser: a atividade legislativa.

Essa atividade já era, de certa forma, tolhida, pela timidez do regi-
me republicano, tal como foi concebido em 1889.

Confrontando-se com uma realidade histórica diferente, não pude-
ram os constituintes de 1891 criar uma federação semelhante à dos Esta-
dos Unidos, como era propósito de muitos deles. Ao negar aos Estados
direitos legislativos conferidos aos Estados norte-americanos, a Constitui-
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ção de 1891 limitou os poderes políticos das antigas províncias. Essa foi a
primeira, mas não a única, das vicissitudes do federalismo brasileiro.

Hoje não podemos falar seriamente em Federação. Ela foi sendo
destruída pela negligência de sucessivos governos estaduais, que não rea-
giram, a tempo e de forma viril, contra a continuada centralização do po-
der. Essa centralização se tornou insuportável com o despotismo do atual
governo federal que, de forma manhosa e insidiosa, promoveu a subservi-
ência e a submissão da maioria do Congresso e da maioria dos governa-
dores de Estado. Essa situação só começa a mudar agora, com a eleição de
governadores e Assembléias dispostos a contestar o modelo econômico
que nos infelicita.

Ao optar pelo que determinou o Consenso de Washington, essa
nova ordenação imperial para a América Latina, o governo avança no pro-
jeto não só de reduzir o Brasil à condição de um Estado unitário, conforme
chegam a pregar homens do governo, como de reduzi-lo à condição de
Estado associado dos Estados Unidos. Não temos mais autonomia esta-
dual porque o governo brasileiro de hoje renunciou à soberania nacional.
Ainda agora, segundo registra a imprensa, o acordo com o FMI exige uma
recessão industrial de 8% este ano, para que haja uma brutal redução do
PIB, de mais de 3,5%. Essa queda, acumulada pela redução já registrada
em 1998, significa um atraso de mais de 10% na indústria nos dois anos.
Em termos práticos, o desemprego deverá continuar aumentando. Não se
trata de uma fatalidade, mas de um projeto calculado.

É inacreditável que aceitemos, de braços cruzados, a destruição
planejada de nossa economia, destruição de que se beneficiam não só os
estrangeiros como seus sócios nacionais.

Ao submeter-se aos interesses externos, o governo central, em obe-
diência ao modelo importado, inviabiliza o projeto nacional de desenvolvi-
mento e exerce pressões cada vez maiores sobre os Estados e Municípios.

À cobiça estrangeira interessa o agravamento da crise social, com o
desemprego, a violência, a centralização do poder e até mesmo o confron-
to entre os Estados, porque o caos pode trazer a desintegração do Estado
nacional, passo prévio à conquista territorial.
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A unidade nacional, senhoras e senhores parlamentares, depende,
diretamente, da autonomia dos Estados federados. A soberania nacional é
a soberania dos Estados-membros. Quanto menor for a autonomia dos
Estados, tanto menor será a soberania do Brasil.

Coube ao governador Itamar Franco, no cumprimento do mandato
que lhe conferiu o povo, a iniciativa de mostrar a crueldade do modelo
concentrador, ao denunciar os acordos financeiros assinados pelos gover-
nadores com o Ministério da Fazenda e ao declarar a suspensão dos paga-
mentos aos credores do Estado, por 90 dias, em ato admitido como uma
moratória não formal.

Mais do que a denúncia de uma farsa, montada a fim de facilitar a
reeleição do presidente da República, o protesto de Minas é contra o mo-
delo macroeconômico de submissão e convoca a construção de novo con-
trato federativo.

Minas nunca desejou qualquer hegemonia na Federação brasileira,
mas não renuncia à posição de vanguarda na história política de nosso
país. Foi com essa autoridade moral e o seu patrimônio cívico que os mi-
neiros elegeram o presidente Itamar Franco para conduzi-los na luta con-
tra a prepotência do governo da União e para a reconstrução da república
federativa.

Somos o que somos, e não aquilo que o governo federal pensa que
somos. Não somos prepostos do ministro da Fazenda nem do governo
federal. De nada adianta, por exemplo, usar parte da imprensa para dizer
que os mineiros, ao suspender o pagamento da amortização da dívida,
estão prejudicando o resto do Brasil. Isso não é verdade. Quem vem preju-
dicando o Brasil inteiro é o governo federal, que vem doando o patrimô-
nio nacional, em privatizações suspeitas, promovendo a saída incontroli-
vel de recursos do País - só no ano passado foram pagos, de juros, USS 75
bilhões e aplicados, pelos bancos que operam no Brasil, USS 35 de especu-
ladores brasileiros nas Ilhas Cayman.

A desvalorização do real trouxe para a dívida líquida do Tesouro
Nacional uni aumento de USS 43 bilhões - o equivalente a duas vezes o
preço total a ser obtido com a privatização da 1lebrás. E, como se não
bastasse, anunciam a possível privatização da Petrobrás, do Banco do Bra-
sil e da Caixa Econômica Federal.
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Como bem resumiram alguns autores, entre eles, a professora
Aspásia Camargo, em texto recente, a receita federativa é singela: só deve
sair do poder do Município aquilo que o Município não tem condições de
administrar e que deve ser, assim, transferido para a responsabilidade do
Estado. Da mesma maneira, só deve ser da responsabilidade da União o
que não puder permanecer na alçada do governo estadual.

Há, no entanto, de ter conseqüências práticas a necessidade que o
pensamento político identifica. É nesse sentido que nosso encontro de hoje
abre caminho para a criação de uma Frente Parlamentar cm Defesa da
Autonomia dos Estados. Essa Frente é a ampliação do movimento "Minas
Unida Vence a Crise", com o qual estamos mobilizando o povo na ação
cívica contra o cerco ao flOSSO Estado.

Estou certo de que o dia de hoje será guardado, na história, como
um dos mais importantes na construção de novo desenho do Estado nacio-
nal. Agradeço a presença de todos, especialmente a de flOSSOS convidados.
O senador Roberto Requião, o deputado Aloizio Mercadante, a professora
Aspásia Camargo e o dr. José Alfredo Baracho, professor de Direito Cons-
titucional da UFMG, são personalidades conhecidas e respeitáveis na vida
política e acadêmica de nosso país. Ao agradecer, em nome do povo de
Minas, a sua presença nesta Casa, estou certo de que, de seu saber e de seu
patriotismo, teremos a contribuição necessária a um flOV() e necessário tem-
po para o Brasil. Muito obrigado a todos os participantes da Mesa e a
todos os senhores e senhoras que vieram participar conosco dessa
teleconferência.

Antes de passar a palavra ao primeiro expositor, a Presidência gos-
taria de apresentar, em nome deste Poder, as boas-vindas aos nossos ilus-
tres convidados e agradecer a gentileza com que S. Exas. atenderam a nos-
sa solicitação.

A Presidência agradece, de modo especial, a presença, na abertura
dos trabalhos, no Salão Nobre, do governador Itamar Franco, que, com a
sua visão de homem público, zeloso das responsabilidades que tem para
com o povo de Minas Gerais, iniciou essa verdadeira cruzada contra a
desigualdade e o desrespeito impostos pela União à autonomia de flOSSO

Estado.
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Newton Cardoso
Vice-governador do Estado de Minas Gerais

() discurso do presidente Anderson Adauto foi muito claro com
relação ao que é Federação. Citou, sobretudo, a Constituição de 1891 Quan-
do ela foi feita, com a pena de Rui Barbosa, buscávamos na América do
Norte e na França a inspiração para nossas instituições políticas. Houve,
assim, um consorcio de inspirações para se fazer a Constituição.

Mas a Constituição de 1891 foi feita para pagar as dívidas do Impé-
rio, tanto que Deodoro da Fonseca ficou pouco no governo, passando-o a
Iioflan, que era o chefe do Exército. Floriano teve dificuldades e poderia
ter dado o golpe, se quisesse. No entanto, elegeu Prudente de Morais. Tão
logo Prudente de Morais foi eleito, estourou a Guerra de Canudos, oca-
sião em que a Federação teve de usar todos reservas disponíveis para man-
dar quatro expedições o local. Dessa maneira, as províncias, como a de Mi-
nas Gerais, estavam sem recursos, porque estes estavam no poder central.

Prudente governou cm fllei() a muitata anti pa tia popular e passou o
poder a Campos Sales, que buscou na Inglaterra o primeiro empréstimo
para a República, dando corno garantia a um banco inglés - que também
emprestou recursos para a construção da Fonte Rio-Niterói - o cais do Rio
de Janeiro.

Ao buscar inspiração para a Constituição de 1891, Rui Barbosa não
fezuma confederação como a americana. O Estado americano é confede-
rado, não federado. Na confederação, é permitido ao Estado-membro fa-
lir. Quando o Estado-membro declara falência, consegue resolver seus pro-
blemas com uru ajuste fiscal interno. Aqui no Brasil, nau. Grande parte
das nossas reservas vão para o governo federal, por causa do sistema fe-
derativo. Essa é a razão pela qual o Estado-membro fica com dificuldades.
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A Constituição de 1937, chamada de Polaca, foi muito ditatorial e
não refletiu o espírito democrático. A de 1946 foi uma Constituição mais
aberta e, após a queda de Getúlio Vargas, permitiu uma melhor participa-
ção social e federativa. Porém, a que mais contribuiu nesse sentido foi a
Constituição Cidadã, de 1988, de Ulysses Guimarães, porque previa a par-
ticipação dos Estados e dos Municípios flOS impostos neles originados:
Imposto de Renda e IPI.

Mas, o que fizeram com a Constituição de 1988? Modificaram-na.
Entendo que algumas cláusulas constitucionais são pétreas, não podem
ser modificadas pelo Congresso, mas somente por uma Constituinte. As
conquistas obtidas foram tiradas pelo chamado Fundo de Estabilização
Fiscal (FEF), criado de maneira ilegal e inconstitucional, como também
tiraram dos Estados-membros a participação no ICMS nas exportações,
com a famigerada Lei Kandir. Se essa participação estivesse cm vigência,
Minas não precisaria de nenhum favor do governo federal. Os Municípios
e os Estados teriam sua participação, principalmente o Estado de Minas,
com a exportação de soja, grãos, minério de ferro, gusa, aço e automóveis.
Mas o dinheiro do suor do povo mineiro está sendo levado para Brasília,
centralizado. Essa é a razão pela qual a Federação está em crise: está sendo
deturpada pela legislação congressual.

É chegado o momento de, por meio deste debate entre pessoas de
altíssimo saber jurídico, levar adiante o espírito das leis que criaram a Fe-
deração, para modificá-la, sobretudo, na geração de impostos dos Esta-
dos-membros.

Espero que esta Casa, que é também um pOUCO a resistência de
Minas, não apenas por meio do nosso partido - porque a resistência não é
pelo dr. Itamar Franco, mas a favor de Minas e do Brasil -, possa levar
adiante este fórum de debates e alertar Brasília e o Congresso Nacional
para o fato de que este país está engessado por compromissos externos
jcom o FMI. Nossa expectativa é a de que esta Casa possa, a partir de
agora, conclamar o País a refazer e a honrar a Federação.
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Senador Roberto Requião

PMDB/PR

Se essa iniciativa fosse do governo federal, talvez o presidente da
República tives'e contratado urna consultoria inglesa, como contratou a
Booz-Alien para formular o Plano Brasil em Ação, conforme recente de-
núncia do "Jornal do Crea", do Rio de Janeiro. Nós estamos trazendo um
problema nosso para o fórum apropriado, que é O fórum dos políticos, dos
comunicadores, dos intelectuais e dos professores brasileiros. Essa discus-
são tem urna irnportãncia muito grande.

Tenho acompanhado esse problema de Minas e trazido o meu apoio
a Itamar Franco desde o primeiro momento, porque ele está certo. Itamar
Franco e o governo de Minas Gerais, seguramente, não decretaram a mo-
ratória. 1-louve urna declaração de moratória, ou seja, o governo mineiro
deu ao Brasil o conhecimento de um fato preexistente. Minas já não paga-
'a a ninguém antes de Itamar assumil; assim corno, há dez meses, o Esta-

do do I'aranzí não paga a nenhum empreiteiro, fornecedor ou locador de
imóveis. Minas descortinou o manto da fantasia gerada pela propaganda
intensa do governo federal, em torno de um governo que já fez água, de
um modelo neoliberal que, pelo menos para a maioria dos brasileiros, fra-
cassou do ponto de vista do emprego, da agricultura e das indústrias.

Pretende-se urna redução de 8% na capacidade industrial instalada
do Brasil. Há dez anos a indústria brasileira participava com 44% do MB.
Em 1996, essa participação caiu para Urna queda maior será a desa-
gregação definitiva da capacidade industrial instalada do Brasil. A nossa
capacidade industrial instalada ociosa já é de RS 240 bilhões. Vejam os
senhores que bastaria crédito de longo e médio prazos para o Brasil ter
novamente mobilizada a capacidade industrial já instalada, gerando urna
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quantidade fantástica de empregos. Tudo isso deságua, hoje, na discussão
do pacto federativo.

Tenham algumas cautelas quanto a essa discussão. Fernando
Henrique já entregou o patrimônio público: pretende vender a Petrobrás,
o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Depois disso, só lhe resta-
rão seções territoriais. Temos na calha norte, para os lados de Roraima, a
nação Yanomami, e muitas possibilidades de movimentos secionistas sur-
girem no Sul do Brasil. Esses movimentos aparecem de tempos em tem-
pos, quando a crise da economia se acentua.

O Brasil do Sul, vez por outra, se esquece de que foi colonizado
pelo excedente do capital nordestino, que foi colonizado nessa integração
de norte para sul. Esquece o Brasil sulista que a sua verdadeira cor é a cor
morena, que a maioria da população é descendente de negros, de índios e
dos europeus que vieram depois para ajudar flO processo programado de
desenvolvimento. A unidade nacional é uma questão que tem de ser cui-
dada nessa discussão do pacto federativo.

Nossa primeira Constituição Republicana - e NOSSO vice-governa-
dor se referiu a ela com muita precisão foi redigida por Rui Barbosa, que
se inspirou na Constituição norte-americana, uma Constituição Confede-
rada. Essa Constituição de 1891 dava aos Estados uma flexibilidade que
chegava às raias de uma soberania impossível de ser atendida do ponto
de vista da unidade nacional. Os Estados contratavam empréstimos no
exterior, estabeleciam impostos sobre exportação e mantinham forças mi-
litares próprias. O Rio Grande do Norte chegou a criar uma Secretaria de
Relações Exteriores e o nosso valoroso Rio Grande do Sul, junto com ou-
tros dez Estados brasileiros, criou a figura do presidente vitalício, que,
pessoalmente, escolhia o seu vice-presidente. l evidente que isso desa-
guou na Constituição centralizadora de 1926. Em determinados momen-
tos, a centralização do Império, a centralização de Portugal, com as 15
capitanias hereditárias, viabilizou uma unidade no que concernia à defesa
do País e à manutenção da integridade do território nacional.

Fomos de Constituição em Constituição. Ade 1946 estabeleceu uma
estrutura cooperativa, distribuindo competências entre o governo da União
e o governo dos Estados federados. Depois, veio o Ato Institucional n' 1,
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conhecido como a Constituição de 1969, que acabou definitivamente com
a autonomia dos Estados. Antes disso, passamos pela violência do Estado
Novo. Finalmente, chegamos a urna Constituição bem interessante, que
foi a de 1988. A rigor, do ponto de vista formal e jurídico, não lhe faria
reparos. E uma Constituição cooperativa, distribui competências, autori-
za a regulamentação dos processos cooperativos entre o Estado e a União.

Nosso problema talvez seja menos constitucional e mais tributário
e político. O problema mais importante dessa discussão levantada por
Minas é o comportamento de Fernando Henrique nos últimos anos.
mos uma concentração excessiva de impostos nas mãos do governo fede-
ral, mas temos uma absoluta ausência de compromisso político por parte
dos parlamentares eleitos para com seus partidos e seus Estados. Fernando
Flenrique Cardoso, desde 1966, 1967, defendia uma proposta dependentista
para o Brasil.

Em seu famoso livro, escrito em parceria com o chileno Renzo Faleto,
chamado "Dependência e Desenvolvimento na América Latina", ele já diz
desacreditai; de forma absoluta, na capacidade das elites brasileiras de
promover o desenvolvimento do País. Isso se opõe ao nacional-
dcscnvolvimentismo de Juscelino Kubitschek, colocando como bandeira
principal a dependência, o capital estrangeiro substituindo urna elite de-
gradada e incompetente e trazendo o progresso para o Brasil. Ledo enga-
no, e, em ledo engano, incorrem aqueles que acreditam nessa frase não
dita pelo presidente: "esqueçam o que escrevi". Não há nada a esquecer.
Seu governo é um reflexo direto do livro e de muitos outros textos, retra-
tando uma visão rigorosa e absolutamente dependentista, que se suporta
num acordo feito com o capital estrangeiro e grandes investidores inter-
nacionais. Mas, afinal de contas, corno isso se opera? Por que se tornou tão
fácil a submissão, o aviltamento, o abastardamento do Congresso Nacio-
nal? Iorquc o Brasil é o país em que os parlamentares têm o menor ou
nenhum compromisso com seus programas partidários. São parlamenta-
res rigorosamente avulsos, verdadeiros presidentes de associações de bair-
ros reunidos no Congresso Nacio-nal. E a nossa federação suporta-se na
participação das unidades federadas no governo federal, pelas suas repre-
entaçôes na Câmara Federal e no Senado.
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O governo concentra a maior parte dos recursos da Nação e nego-
cia individualmente com os parlamentares, com as malsinadas emendas
orçamentárias. Há - e esse é um fenômeno da política recente do mundo -
uma despolitização e uma desideologização do processo político. Caíram
os países do Leste Europeu. A referência utópica da solidariedade e do
amor no processo de desenvolvimento se esboroa, e as velhas idéias con-
servadoras do liberalismo econômico, que geraram as idéias socialistas do
mundo, são reapresentadas em novas palavras, como globalização e
modernidade, como sendo a última novidade, o caminho definitivo do
planeta.

Fernando Henrique entra nesse jogo, compõe-Se com OS interesses
internacionais e passa a subordinar o Congresso Nacional com a liberação
de emendas pessoais para os parlamentares, os quais, despolitizados, per-
tencentes a partidos desorganizados, que não controlam, sequer da forma
mais tênue, as suas opiniões, passam a votar em troca de ridículos benefí-
cios. Deputados e senadores, em determinados momentos, votam a venda
da Vale do Rio Doce para liberar uma ponte de madeira de sete metros na
sua base eleitoral ou viabilizar a liberação de R$ 40 mil para uma creche
num Município onde amealham 500 ou 600 votos. O Congresso, comple-
tamente despolitizado; o Orçamento, manipulado pela fisiologia; gover-
nadores dominando também, porque dominam os recursos de seus Esta-
dos, as suas bancadas, viabilizando empréstimos impossíveis.

Quem quer ser universal tem de cantar a sua aldeia. O Paraná pe-
diu uma série de empréstimos ao governo federal. Sou senador e fui go-
vernador do Paraná. Nosso Estado não poderia pagar os empréstimos
pedidos. Eram empréstimos que realizavam a fantasia de um governador
gastador, mas que inviabilizariam definitivamente futuros governos do
Estado. A Secretaria do Tesouro deu um parecer contrário, e o Banco Cen-
tral deu um parecer cabal e definitivo: não há condições de o Estado do
Paraná pagar esses empréstimos. O governador do Estado do Paraná aban-
dona o PDT e ingressa no PFL. No dia da votação, na Comissão de Econo-
mia do Senado, o ministro Pedro Malan manda uma carta dizendo que a
Secretaria do Tesouro e o Banco Central estavam completamente errados e
que o governo federal achava que o Estado tinha todas as condições de
contrair o empréstimo. O PFL e o valoroso PSDB dos tucanos emplumados
de Fernando Henrique garantiram a aprovação do empréstimo. Até hoje,
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o Estado não conseguiu sacá-lo integralmente, porque os bancos interna-
cionais exigem a contrapartida, e o Estado não tem dinheiro sequer para
pagar 13' salário, a não ser fazendo antecipação de ICMS das empresas de
eletricidade e água e outras que são as maiores pagadoras de impostos.

Magnifica-se, então, a dívida; inviabiliza-se o Estado, que passa,
com a sua bancada inteira, a negociar com o presidente da República pe-
quenos favores. Esse Orçamento, extraordinariamente flexível, essa fra-
queza do Senado da República em conter o endividamento leva à desor-
dem.

A questão não é provocada apenas pela incompetência e pelo
entreguismo do presidente Fernando Henrique Cardoso - a palavra é
entreguismo. Foi como aprendi a classificar esse tipo de comportamento
nos bancos das escolas paranaenses que freqüentei. E, hoje, existem ape-
nas três países entreguistas no mundo: o Brasil, o Peru e a Argentina. To-
dos os outros países organizados do planeta defendem seus mercados,
suas empresas, seus empregos, a independência e a soberania. E estamos
em marcha batida para flOS transformarmos numa espécie de Porto Rico,
Estado associado aos Estados Unidos.

Todas essas questões acabam desaguando na grande questão, que
é o modelo económico. Sem a alteração do modelo econômico não chega-
remos a lugar algum. Poderia até cunhar uni sIo'a,z: "Fernando, ame-nos
ou deixe-nos".

A proposta de Brizola de renúncia d' Fernando Henrique talvez
não seja uma proposta simpática aos partidos políticos que hoje, com deli-
cadeza, movimentam-se nesta grande crise nacional, mas é uma sugestão
interessante. Fernando Henrique não governa o País. Não tem a menor
idéia do que acontece. Fixou-se naquela visão dependentista e é um presi-
dente da República que nem sequer se reúne com seu Ministério para de-
finir a política de transportes, para dar diretrizes à política de justiça ou às
políticas dos demais ministérios que compõem o governo da República.
Estamos rigorosamente sem presidente, e a nossa economia é dirigida pe-
los interesses do FMI e por este preposto de George Soros, que é o simpá-
tico Armínio Fraga, que os jornais de ontem diziam - não sei se com acerto
Ou flãO -- ser também, além de filho adotivo do mcgaespeculador George
Soros, primo do ministro Malan.
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A crise de hoje se deve, em grande parte, aos altos juros determina-
dos pela política econômica do governo. Quando Minas, por intermédio
da equipe do governador Eduardo Azeredo, contratou a renegociação da
sua dívida com a União, fez, no momento, uma negociação que parecia
positiva. Deixou de pagar juros de mercado e os reduziu a 7,5% ao ano,
mais que os 6% de São Paulo. Parecia um bom negócio, porque o cenário
que a equipe econômica do governo apresentava era o de um de crescimento
econômico de 8,5% no PIB no ano de 1998. E o crescimento foi de 0,15%.

O contrato mineiro, bem como os dos demais Estados com o gover-
no federal, prevê que, no caso de a situação macroeconômica do Brasil ser
alterada, os Estados e a União se sentariam para rediscuti-lo. Portanto, a
razão socorre o governador Itamar Franco na postura firme que tem toma-
do até agora, apoiado nos mineiros, que acreditam em seu Estado e que
não devem, de forma alguma, quebrar a unidade interna para essa nego-
ciação. Minas está sinalizando ao País. Minas não terá nenhum prejuízo
com a postura do governador, porque nenhuma negociação que seja feita
com algum outro Estado da Federação deixará de ser feita nos mesmos
moldes e nas mesmas condições com Minas Gerais.

Temos de levar em conta que, ao lado da absoluta responsabilida-
de do governo federal pela explosão das dívidas dos Estados, em razão
de sua política econômica, temos uma flexibilidade orçamentária fantásti-
ca na União e nos Estados. A crítica que fiz ao Orçamento da União posso
fazer também ao Orçamento dos Estados. A cooptação dos parlamentares
e dos partidos por parte dos governos é absoluta no País inteiro. As maio-
rias se constroem ligadas ao governo, seja de direita OU de esquerda, no
dia seguinte à posse do governador, porque a despolitização faz do gover-
nador o tônus dos presidentes de associações de bairro, que pretendem
levar benefícios a suas bases e traduzi-los em votos, em apoio político e
em prestígio.

Precisamos promover d discussão não somente sobre a mudança
econômica, mas também sobre a mudança política. E não estou falando
em reforma partidária. Partidos, ao contrário da nossa santa e amada Igre-
ja Católica Apostólica Romana, não são iluminados pelo Espírito Santo.
Partidos políticos são produto da inteligência, da militância e da persis-

23



tência de todos nós. Não devemos sair de partidos. Devemos construir
partidos. Devemos participar da guerra interna, multiplicar a presença
dos nossos argumentos em todo o espaço partidário nacional, qualquer
que seja o flO5S() partido. Acho muito pouco simpática a mudança de par-
tido na primeira dificuldade; mesmo pressionado como está hoje, tenho
certeza de que essa não será a atitude do governador Itamar Franco.

Se temos o controle do Orçamento e a liberação dos recursos nas
mãos do governo federal, se temos o descompromisso dos parlamentares
com a visão política, ideológica e programática de seus partidos, vamos,
com a fidelidade partidária vinculada ca decisão das bancadas, punir exa-
tamente aqueles que forem íntegros, que cumprirem o programa partidá-
rio, que não se desvincularem de seus compromissos eleitorais.

A fidelidade partidária tem de ser estabelecida, fundamentalmen-
te, em relação aos compromissos assumidos, e uma mudança, que acho
extremamente interessante, está na contramão dessa proposta atrasada,
que é o voto distrital, porque ele é a consagração da desideologização e da
despolitização, é a transformação do Congresso Nacional numa espécie
de Assembléia de Cuba, em que se discute tudo, menos a orientação ideo-
lógica do governo.

Precisamos contrapor a essa idéia do voto distrital outra idéia, ex-
tremamente importante para a valorização dos partidos políticos, para a
discussão de políticas globais do Estado e das nações, que é a do Voto das
listas partidárias. Os partidos decidem quais são os seus candidatos. O
voto é proporcional, mas vinculado a uma lista partidária. Vota-se no par-
tido, mas o primeiro da lista será o primeiro votado quando a contabilida-
de proporcional viabilizar para os partidos um cargo na Assembléia Esta-
dual, na Câmara Municipal ou na Câmara Federal. E assim, a fidelidade
partidária fará com que o parlamentar que romper com o programa do
partido e com a população, no momento da eleição, seja imediatamente
substituído pelo seu sucessor na lista de votação, pelo que não tiver entra-
do na lista, pelo que estiver em último lugar, pelo primeiro que ficar fora
do processo. Então, teríamos o esboço de uma reforma que valorizaria a
estrutura partidária.
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Deputado federal Aloizio Mercadante
PT/SP

Não haverá saída para a crise da Federação se não criarmos um
novo modelo de desenvolvimento econômico e social para o País. Somos
um país há 500 anos, mas somos uma nação há apenas 177 anos. O
questionamento neste final de século, para a sociedade brasileira, é até
quando continuaremos sendo uma nação nesse novo século que se
aproxima.

Estamos assistindo, neste período recente da história do País, na
gestão do governo Fernando Henrique Cardoso, a uma desconstituição
da Nação brasileira. Essa é a razão mais profunda da crise do pacto
federativo.

Se olharmos brevemente para a história econômica nos últimos 70
anos, que é exatamente o período em que se desenvolve o processo de
industrialização do País, flOS marcos do chamado nacional
desenvolvimentismo - um modelo que vai viver uma crise profunda a
partir dos anos 80 -, vamos verificar que, na crise de 1929, tínhamos uma
economia agrária exportadora. O Brasil vinha estocando 1 /3 de toda sua
produção de café. Esperava colher 33 milhões de sacas no ano de 1929,
quando os preços internacionais caíram cerca de 60%.

Portanto, não havia mais como sustentar as exportações para se
financiar a pauta de importações e dar prosseguimento ao modelo primá-
rio exportador e o Brasil passou a produzir o que antes importava. A
indústria começa a se expandir, e, em 1934, éramos um país predominan-
temente industrial. Por que voltar aos anos 30? Se olharmos para os anos
30, vamos ver um país em construção. Getúlio, com todas as ambigüida-
des do Estado Novo - período importante da história do Brasil, sem li-
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herdades --, criou urna Cl l, criou urna Alcale, urna Companhia Sidertirgi-
ca Nacional, que é, até hoje, a maior siderúrgica de toda a América Latina;
() final da Segunda Guerra, criou urna Fábrica Nacional de Motores, uma

estrutura do Estado - que é o IBC -' o Instituto do Álcool e do Açúcar e
urna série de instituições de mediação dos conflitos regionais. Começa-
mos a ter, ,i partir de 1930, um Estado corporativista, mas uni Estado naci-
onal, um mercado de trabalho unificado.

No segundo governo de Getúlio, temos a criação da Petrohris, a
constituição da Vale do Rio Doce. Ternos a constituição do BNDES, um
banco de fomento e investimentos no setor público. Um pouco mais além
na história, vamos ver o governo Juscelino Kubitschek, com Brasília insta-
lada no coração do País. Uma indústria automotiva, que dará um grande
salto de 50 anos em 5 - como ficou conhecido o governo de Juscelino
Kuhitschek -, um grande pacote de investimentos, 12 mil km de estradas
de rodagem e tantos outros avanços na estrutura produtiva do País. Mes-
mo durante a ditadura militar, Minas se moveu com as forças conservado-
ras e liderou a ruptura.

Chamo a atenção para o fato de que todos os grandes movimentos
da história partiram de Minas Gerais. Naquele momento, a ditadura cer-
ceou a liberdade de imprensa, torturou, reprimiu. Do ponto de vista eco-
nômico, tivemos um modelo concentrador de renda, mas num processo
de expansão da capacidade produtiva do País, coma construção de Itaipu,
Tucurui, Carajás, Ferrovia do Aço e da ponte Rio—Niterói. A estrutura in-
dustrial nOS setores metal mecânico, autornotivo, químico e eletrocletrônico
se expandiu durante o período do regime militar.

O segundo Plano de Desenvolvimento Nacional foi a nossa última
grande tentativa de consolidar esse projeto de exportações e garantir urna
estrutura produtiva diversificada e moderna. No período da ditadura,
houve um processo brutal de centralização do poder nas mãos da União,
de centralização de recursos edo desrespeito completo ao Estado de Direi-
to. Mas, do ponto de vista econômico, havia exclusão social cm unia nação
em construção.

Nos anos 80, essa lógica econômica fica comprometida pela crise
da dívida externa. Vivemos urna década em que o País esteve totalmente
subordinado à lógica do pagamento do serviço da divida, um quadro de
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estagnação econômica proveniente de fracassadas tentativas de estabili-
zação da economia e um agravamento da crise social, mas um avanço po-
lítico espetacular, com a luta democrática, com a transição democrática,
um avanço do ponto de vista da liberdade de expressão, de manifestação,
da liberdade democrática.

O que marca os anos 90? Um cenário internacional inteiramente
novo. O Plano Brady permitiu a renegociação da dívida externa, o alonga-
mento de seu perfil, aliviando os encargos dos países da América Latina e
criando condições mínimas de retomada do financiamento externo, como
aconteceu no Brasil.

Também nos anos 80, a crise do desenvolvimentismo nacional veio
com uma ofensiva do chamado projeto neoliberal inspirado na idéia de
que o mercado organiza a nação e de que, por si só, é o caminho para a
modernidade, impulsionada pela terceira revolução científica e tecnológica
a que assistimos neste final de século.

Colior foi eleito porque representava o projeto neoliberal e o Con-
senso de Washington: as idéias da privatização do Estado, do Estado mí-
nimo, da abertura comercial e da desregulamentação do mercado finan-
ceiro. Por sinal, a desregulamentação do mercado financeiro começa com
Marcflio Marques Moreira, com Armínio Fraga flO Banco Central, que de-
senhou a CC-5, o Anexo 4 e toda a política de abertura para o capital finan-
ceiro internacional no mercado brasileiro.

O projeto neoliberal foi interrompido pelo impcachinenf, o movi-
mento do "fora, Colior". O novo governo era ambíguo, de transição, mar-
cado pela disputa das forças que haviam promovido o processo do
impeachnenf, até o momento cm que Fernando Henrique assume o Minis-
tério da Fazenda e começa a recompor as bases da estratégia neoliberal,
rearticulando as forças econômicas conservadoras e construindo uma po-
lítica de estabilização centrada na idéia da âncora cambial. O Plano Real
tinha aspectos extremamente inovadores, como a URV, forma de
desindexação da economia.

Quando o tempo passar e o Brasil olhar para trás, verá que esse
governo não terá deixado nada de substantivo na história do Brasil. A
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produção agrícola caiu. Produzíamos 81 milhões de toneladas de grãos e
chegamos a produzir 75 milhões no ano passado. Importamos 10 milhões
de toneladas de grãos, das quais 2 milhões de arroz, 1,7 de milho, além de
60() mil toneladas de leite.

Assistimos ao mais profundo processo de desnacionalização da
indústria brasileira. Esse governo assumiu, em 1994, com um PIB que cres-
cia 6% ao ano. No ano passado, cresceu 0,15. E agora projetam uma que-
da do PIB entre 3,5 e 4,5% para este ano de 1999. Na indústria, uma
queda de 8% é a projeção para 1999, havendo, portanto, um processo de
desarticulação produtiva.

li por que isso aconteceu? O que foi o populismo cambial? Foi uma
abertura radical da economia assinada no acordo de Ouro Preto, associa-
da a urna sobrevalorização do real. Então, os produtos importados vieram
de todas as partes, e o povo brasileiro sentiu o conforto de uma certa esta-
bilidade dos preços. A classe média foi para o df ti freL'. Havia preço está-
vel, urna moeda estável, mas uma economia desestabilizada, e os dados
demoram, mas aparecem na vida das pessoas.

Quando Fernando Henrique assumiu, a dívida pública era de R$
61,8 bilhões. No final de 1998, era de R$ 323,9 bilhões. Cresceu mais de
424% com um governo que privatizou 76% do patrimônio público: ven-
deu a mineração, a petroquímica, o setor siderúrgico, parte do setor elétri-
co, parte do setor de saneamento básico e das telecomunicações. Tivemos
a CPMF, que agora vai para quase R 15 bilhões de receita este ano, contri-
buição social sobre o lucro e um conjunto de medidas fiscais que aumenta-
vam a receita, que passou de 23', do PIB para 32%. Um crescimento espe-
tacular na receita tributária.

Fssa é a herança que o Brasil vai ter de discutir, urna divida pública
interna com o vencimento dos títulos da ordem de sete meses e uma dívi-
da externa que era de US 145 bilhões e foi para US 229 bilhões no final de
1998. 'línhamos um déficit com o exterior, no inicio deste governo, de
U$ 1,7 bilhão. No ano passado, tivemos um déficit no exterior, o chamado
déficit de transações correntes, de RS 35 bilhões.

Urna das contas mais caras desse período recente da história do
Brasil é a crise da Federação brasileira. A concepção de toda essa estraté-
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gia foi baseada numa centralização crescente de recursos na União, sem
investimentos em educação, saúde, infra-estrutura básica, transporte, ener-
gia c estrutura portuária. A centralização de recursos se faz para o paga-
mento dos juros da dívida interna, para a manutenção desse cassino fi-
nanceiro a que o Brasil hoje está submetido.

Quando Fernando Henrique entrou, criou o Fundo Social de Emer-
gência, que retém 20% da verba de repasse para os Estados e Municípios,
das verbas constitucionais que estavam desenhadas, das vinculações da
Constituição de 1988. Em seguida, cria uma visão de aumento de carga
tributária restrita à União, como é a CPMF. Toda a contribuição
previdenciária não é repassada para OS Estados e Municípios. Em seguida,
vem a lei da rolagem das dívidas.

E aqui quero fazer um parêntese: o que ocorreu na rolagem das
dívidas? Parte da dívida que os Estados tinham era com o mercado finan-
ceiro, eram operações de antecipação de receita orçamentária, em que os
Estados obtinham uma parcela de financiamento com bancos privados,
pagavam uma taxa de risco altíssima por aquele financiamento, um sprcad
elevadíssimo, correspondente ao risco que os bancos corriam em seu com-
promisso com os Estados.

O que a União fez? Centralizou todo esse risco em suas mãos, trans-
formou os títulos das dívidas dos Estados em títulos da União e rolou a
dívida para um período de 30 anos, com taxas de juros que vão de 6% a 9%
- no caso de Minas, com taxa de 7,5%. Dessa forma, a União, de fato, ali-
viou o perfil da dívida dos Estados, mas estabeleceu, como critério de pa-
garnento da rolagem da dívida, um conceito de receita líquida que, em
primeiro lugar, mascara o que de fato é receita líquida dos Estados e, em
segundo lugar, é concebido como a média dos últimos 12 meses.

O que vai acontecer no semestre presente? O País está entrando em
uma recessão violentíssima. Em conseqüência, a produção está caindo, a
receita tributária cai mais que o PIB, e a receita dos Estados está despen-
cando. Acontece, no entanto, que o que os Estados têm que pagar para a
rolagem das dívidas dos Estados. Portanto, a cada mês que passar, OS Es-
tados terão que comprometer uma parcela superior à que já estava com-
prometida. E nos próximos meses, alguns chegarão ao patamar de 40% de
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sua receita para pagar a rolagem da divida. Ora, não há corno manter o
Custeio da máquina: educação, saúde, funcionalismo.

O que Minas fez, com a moratória dos 9() dias, foi colocar na ordem
do dia a crise da Federação. Oque temos de discutir, diante desse cenário,

o caminho a seguir, é que rumo o País vai tornar neste final de século.

Todas as variáveis-chave da política econômica já estão definidas:
o tamanho do superávit primário nas contas públicas, o tamanho do ser-
viço da dívida externa que o ['ais vai ter de honrar, o tamanho da queda
projetada do P113 e a expectativa de inflação para esse período. Esse é o
marco decisório. A possibilidade de negociação entre os Estados e a Fede-
ração está totalmente circunscrita às metas do FMI e à política ortodoxa e
recessiva que vem impor ao País.

Não vejo, portanto, a menor possibilidade de se recompor o pacto
federativo nos marcos da carta do FMI. Não se trata mais de enfrentar um
aspecto da crise, seja de que ponto for, pois o próximo momento da crise
do pacto federativo será com OS Municípios entrando na cena, sem condi-
ções de govcrnahilidade, devido à política financeira e fiscal adotada no
País.

O governo desconstituiu as finanças públicas e aprisionou o Pais
nessa armadilha.

Não temos saída se o povo não se mover. Nos momentos em que
parecia que ludo estava difícil e sem solução, o povo mostrou um cami-
nho diferente. Basta lembrarmo-nos da campanha das diretas e da campa-
nha do i??1/h'íC1l71lC?lf

Esse ato tem de sair dos marcos da Assembléia Legislativa e ga-
nhar as ruas, em Minas e no Brasil.

A desvalorização do real poderia ter sido feita de forma ordenada.
Não foi. Foi feita por meio de um ataque especulativo que coloca o Pais
em um quadro de tal fragilidade que os bancos tiveram, só no mês passa-
do, RS 3,3 bilhões de lucro. Alguns deles, oito vezes mais do que todo o
lucro do ano passado.

Assistimos, de outro lado, à recessão, à falta de dinheiro para saú-
de, segurança publica e investimentos básicos. Temos de deflagrar um

30



movimento em defesa do Brasil. Temos de reafirmar que queremos um
projeto de desenvolvimento, um projeto que defenda a indústria, a agri-
cultura e o emprego. Cada 1% a menos no PIB são 320 mil empregos
destruídos no mercado formal. Como temos 1,7 milhão de jovens que che-
gam por ano ao mercado de trabalho, neste ano, essa política econômica
colocará na rua mais 3 milhões de trabalhadores desempregados.

Como a sociedade vai conviver com esse nível de desemprego? Se
olharmos a Grande São Paulo, há 1,7 milhão de trabalhadores desempre-
gados. Olhem a Grande Belo Horizonte. No carnaval, em São Paulo, para
citar o exemplo da cidade onde vivo, ocorreram 207 homicídios. A violên-
cia está por toda parte. A juventude não tem caminho nem perspectiva.
Há a droga, a desorganização das famílias. Em média, os desempregados
estão ficando um ano e oito meses desempregados. Que família sobrevive
a uma política econômica e a um caminho como esse?

Devemos olhar a nossa história e nos lembrar de como saímos da
crise de 1929. Saímos defendendo a indústria, a agricultura e impulsio-
nando a capacidade de produção, numa crise que era muito mais grave e
profunda que esta.

Com a política cartesiana, os economistas foram formados para pro-
por à sociedade uma política que gera empregos, riquezas e capacidade
de produção que distribua renda, e não simplesmente para tentar explicar
esse cassino financeiro e a desarticulação da indústria, da agricultura e
dos Estados federativos, a desconstituição das finanças públicas, a falta de
recursos.

Esse é um grito de liberdade em reação a esse caminho, a essa mar-
cha da insensatez que Fernando Henrique impôs ao País. Um caminho
novo não será feito com a aventura institucional nem com propostas
simplifica tórias. Não achamos que a saída do Brasil seja tirar Fernando
Henrique para colocar Marco Maciel.

Temos de construir uma estratégia de resistência diante desse proces-
so de inserção subordinada do Brasil, lutando por uma inserção soberana,
por um amplo mercado de consumo de massas, de enfrentamento da exclu-
são social e, nesse momento da história, defender a indústria, a agricultura, a
produção e o emprego e refundar o Estado brasileiro em um novo marco de
relacionamento entre os Municípios, os Estados e a Federação.
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Espero que esse momento de reflexão trace o rumo dessa caminha-
da. Quando o povo for às ruas, encontraremos um caminho institucional
muito mais rico e mais consistente do que as propostas que algumas lide-
ranças estão desenhando nesse momento. Sem o povo nas ruas, no tere-
mos nem uma coisa nem outra. Queremos urna saída que nZio seja mais
uma vez um golpe de Estado contra os interesses do povo, corno muitas
vezes a elite impôs, o rearranjo por cima, contra a liberdade de expressão,
de manifestação. Foi assim que o povo se organizou e avançou em sua
luta nesse período. Queremos aprofundar a democracia e construir uma
sociedade mais solidária, mais generosa e mais fraterna.
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José Alfredo de Oliveira Baracho
Professor de Direito Constitucional da UMG

Nossas reflexões serão sobre OS aspectos da evolução constitucio-
nal do Brasil, principalmente nos últimos tempos. Vamos assinalar três
grandes Constituições, que tiveram perfil significativo no Brasil, sob o as-
pecto federativo e social: as Constituições de 1934, de 1946 e de 1988.

Quando se elaborava a Constituição de 1988, grandes problemas
surgiram. Tínhamos passado por um rompimento constitucional com a
ordem jurídica anterior. O processo convocatório da Constituinte foi po-
lêmico. Algumas medidas foram acrescentadas, como aquelas referentes
às emendas populares, e a Constituição foi bem elaborada. Alguns a criti -
caram, dizendo que era analítica, detalhista, que estava trazendo, em seu
artigo 5", o mais numeroso elenco de direitos que qualquer uma das 180
Constituições existentes no mundo. Mas, de imediato, se colocou nas dis-
posições transitórias, sem muita qualificação técnica, a questão da revisão
e do plebiscito.

As revisões se iniciaram em um período tumultuado, mli) prosse-
guiram, e começou-se a discutir sobre até que ponto deveriam ir.

As propostas do governo, dos deputados e de comissões atacavam
pontos importantes, como o da intervenção do Estado no domínio econô-
mico. Havia o interesse em retirar da Constituição as grandes questões
econômicas e sociais e foi aberta a possibilidade de uma negociação para
os direitos sociais e econômicos, passando-se a questionar se seriam eles
direitos fundamentais ou cláusulas pétreas.

Foram discutidos vários aspectos dessas medidas provisórias,
transferidas do Direito Constitucional da Itália, onde existe um sistema
parlamentar em que os chefes de Estado, do Governo, do Parlamento e do
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Executivo trabalham com maior afinidade para sua elaboração, em obedi-
ência à Lei n' 900,, jue dispõe sobre seus limites e sobre as conseqüências
da não-transformação de tais medidas cm lei.

Assim, ao lado de um processo de emendas tumultuado, sem uma
comissão de sistematização, começou-se a falar numa reforma política,
que não traria as mudanças profundas exigidas pela sociedade brasileira,
mas sim transformações de ordem legislativa, num País que tem o maior
número de leis do mundo.

Se observarmos desde o Império até agora, veremos que em cada
eleição temos novas normas eleitorais, sem que haja urna solidificação da
representação e do processo eleitoral. Já se fala numa mudança da lei de
1967, e muitas das formas inseridas no texto são casuísticas, como por
exemplo as coligações em decorrência da crise dos partidos políticos, que não
são ideológicos nem sistematizados, mas vivem nos momentos eleitorais.

Logo em seguida, fala-se em urna reforma econômica, numa idéia
do Estado mínimo, trazendo para cá, não as idéias essenciais sobre
privatização difundidas na Inglaterra, na França ou na Itália. Adota-se um
modelo privatizador errôneo, que irá levar o País ao empobrecimento.
Depois, tivemos a reforma tributária, que vem de muitos anos.

Em 1934, já se falava na necessidade de uma reforma tributária ou
de um reajuste fiscal, sem uma definição de parâmetros, sem urna defini-
ção da posição dos Municípios, dos Estados e também de urna
institucionalização das regiões, que é urna criação significativa da Consti-
tuição atual.

Vem, a seguir, a confusa reforma administrativa, por meio da Emen-
da ri" 19. Estamos vivendo uma superposição de duas Constituições, a de
1988, na sua idéia originaria, e a que está saindo na reforma administrati-
va, toda ela feita para prejudicar o cidadão. Aliás, no Brasil, não existe
cidadania. O povo não é cidadão. A concepção moderna de cidadania pre-
cisa ser reestruturada no Brasil. A população brasileira tem ficado fora de
todos OS benefícios, de ordem administrativa, tributária ou política.

Depois, vem a reforma prcvidenciiiria, retirando fundamentos es-
senciais do Direito, ferindo um ato jurídico perfeito, ferindo os direitos
adquiridos e esquecendo o grande princípio do bloco da
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constitucionalidade. O presidente da República tem obrigação de cum-
prir a Constituição. Quando ele jura solenemente perante o Congresso
obedecer à Constituição, está vinculado a seus princípios essenciais.

No Direito Constitucional moderno, os estudos de teoria
obrigacional dizem que todas as autoridades estão subordinadas aos pon-
tos essenciais da Constituição. É uma norma obrigatória e vinculativa. E aí
surge a questão do pacto federativo. Não está bem definido como esse
pacto virá. Será por meio de urna reforma constitucional? Será um pacto
das elites, dos partidos dominantes, daqueles que estão no poder e que
vão elaborar um federalismo nos moldes, talvez, clássicos, esquecendo idéias
importantes, como a que está renovando a idéia do federalismo europeu?

Como será esse pacto federativo dentro do sistema de globalização,
na relação entre a União e os Estados-membros? Na França e na Inglater-
ra, o sistema de globalização não pode ser um sistema de dominação dos
países ricos sobre os países pobres. Isso não é globalização. Isso é o domí-
nio de alguns países sobre a sociedade. Então, precisamos rever vários
aspectos da Constituição, não de maneira tumultuada. Querem tirar os
direitos sociais, os econômicos OS políticos e as expressões "fim do empre-
go" e "terrorismo econômico", que hoje são utilizadas até em livros. O
que é esse "fim de emprego" dentro da tecnologia contemporânea, dentro
das modificações que vão ocorrer na sistemática financeira, tributária e
orçamentária?

Muitas vezes os constitucionalistas desprezam as partes econômi-
ca e financeira e, por sua vez, os economistas não se integram na sistemá-
tica constitucional. Precisamos, em primeiro lugar, reforçar no Brasil a idéia
da importância e do significado das Constituições.

Na Europa se fala, na Corte Constitucional da Alemanha, em direi-
tos não escritos, não apenas aqueles emblemáticos lançados no texto cons-
titucional, mas direitos que vão surgindo das modificações sociais, ora a
bioética, ora todos esses direitos novos a que OS parlamentos têm de ficar
atentos para não deixar toda a sistemática para o governo da União e suas
medidas provisórias.

Participamos, há pouco tempo, de urna reunião especial para refor-
ma de emendas à Constituição, no que diz respeito às emendas provisó-
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rias. Várias perguntas foram feitas depois do debate a respeito da limita-
Ção do número de medidas provisórias a determinados assuntos Nem
todos os temas seriam objeto de medidas provisórias. Essa grande discus-
são que ocorre no mundo de hoje tem de chegar ao Brasil.

Vivemos uma crise econômica, política e também constitucional,
que advém desde a elaboração da Constituição, porque esta não foi efeti-
vada. Leis complementares não foram feitas. Mas medida alguma e Cons-
tituição alguma são milagrosas. A Constituição tem de atingir o povo, não
é feita para alguns de cidadania exclusiva e especial.

Por isso, quando se fala em pacto federativo, pergunto: que pacto
será esse? Qual será a participação do povo no pacto federativo? De que
maneira vamos instrumentalizá-lo? Não com mais uma emenda à Consti-
tuição, não por intermédio de uma nova Constituição, porque no Brasil
tem-se a idéia de que se a Constituição não está boa, devemos fazer outra.
Isso porque não fazemos a interpretação ou a hermenêutica constitucional
adequada, que vai evoluindo e dinamizando o sistema político, como ocorre
nos países europeus, onde a grande transformação é proveniente também
do Judiciário, das cortes constitucionais. Ficamos perplexos com OS di-
reitos que estão aparecendo nas decisões das cortes constitucionais eu-
ropéias, quando os comparamos com a situação brasileira, em que o di-
reito à cidadania perdeu aquela característica da Revolução Francesa.
É uma cidadania pluralística, é o cidadão trabalhador, contribuinte, é o
cidadão pedinte, excluido. É esse cidadão que temos de inserir na socieda-
de brasileira. Enquanto o Brasil não fizer isso de maneira firme e concreta,
não teremos um grande país.
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Aspásia Camargo
Pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas e assessora especial do

Itamarati

É extremamente importante compreendermos que esse pacto que
tanto desejamos, que é tão complexo e envolve tantos atores, não será bem-
sucedido se não puder contar com a capilaridade das elites políticas brasi-
leiras, com cS Assembléias democráticas, modernas, que poderão atender
às necessidades dos Estados brasileiros.

Precisamos contar com a experiência dos políticos. É a partir da
observação da experiência que poderemos sair das ideologias e enfrentar
a dura realidade de» uma negociação que já está extremamente atrasada e
que precisa ser resolvida para que o País possa superar sua crise.

É certo que OS problemas federativos se aguçam neste país quando
há crises econômicas. Isso aconteceu em 1830, na Regência, quando o
modelo colonial de exploração do ouro praticamente se esgotou, e o País
estava sem destino. Essa crise foi longa, durou muito, quase nos levou a
um separatismo. Ela se repetiu de forma menos grave no fim do Império,
com a Abolição, que desestruturou as alianças e o modelo político unitá-
rio, imperial, e nos levou a um pacto que hoje vemos com grandes restri-
ções, que foi o pacto de Campos Sailes e da política dos governadores.

Temos de procurar o consenso mínimo, que possa reestruturar as
políticas públicas e preparar o País para um encontro inevitável com a
história, uma vez que o modelo de desenvolvimento dos anos 30, que
fragilizou o federalismo brasileiro, criando estruturas extremamente po-
derosas no governo federal, está esgotado tanto flO Brasil como no mundo
inteiro.

Devemos ter a compreensão de que um flOVO paradigma de desen-
volvimento está surgindo e de ele não será uma dádiva ou uma fatalida-
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de, mas deverá ser moldado pela vontade dos homens, dos dirigentes
políticos, da população. É nesse trabalho difícil de busca de caminhos é
que vamos encontrara originalidade brasileira, o nosso modelo ideal, que
não está ainda totalmente definido.

O que é, afinal, o pacto federativo? É um grande encontro. A pala-
vra federação, "ft'dus", significa, exatamente, pacto. Por isso esse é o pacto
dos pactos. É o grande pacto. E a grande reforma mate,; sem a qual nenhu-
ma outra vai ser bem-sucedida, porque neste pais continental, tom extre-
mas diversidades, qualquer reforma esbarra necessariamente em conse-
qüências diferenciadas para as regiões.

Por iSSO torna-se tão difícil, às vezes, fazer as mudanças. O que é
bom para uma região é péssimo para outra. Se não tivermos condições de
tirar um denominador comum, de fazer alguma dose de sacrifício e de
abnegação para tirar 20% dos flOSSOS interesses específicos, em nome do
coletivo - de alguma coisa que é maior do que nós, mas que flOS vai ajudar
a ser mais fortes, mais eficientes e a garantirmos uma melhor qualidade
de vida para o País inteiro -, não vamos conseguir sair desse impasse.

() que foi a Federação brasileira nestes últimos 100 anos senão um
regionalismo disfarçado, muitas vezes defensor dos mais retrógrados in-
teresses oligárquicos locais? Esta é a verdade, mas, tampouco, vamos en-
contrar solução no centralismo burocrático, que é muitas vezes arbitrário,
que tem um passado também de autoritarismo, e que não tem mais vez
neste mundo em que vivemos.

Olhamos para o mapa do mundo e vemos o seguinte: o movimen-
to pendular da história vai para um processo de descentralização, como
foi nos anos 30, nos Estados Unidos, no Brasil e em todos os países. A
descentralização é inevitável. As empresas estão se descentralizando. A
sociedade civil deseja participar; portanto, deseja mais descentralização e
mais integração.

O grande crescimento da China não resultou de uma China har-
moniosa e perfeitamente integrada, e sim de um desenvolvimento num
ponto estratégico do território chinês, que é aquela zona de Hong Kong e
de Shenzhen. já não temos possibilidade de pensar em desenvolvimento
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como alguma coisa homogênea, integrada, perfeitamente coordenada e
produzida pelos Estados nacionais poderosos. Esses Estados estão em crise.

Esse pacto envolve várias dimensões diferentes: economicamente,
sem dúvida, estamos partindo para um movimento descentralizado, nos
Estados, nas sub-regiões. Mas é, sobretudo, um pacto moral, porque
precisamos ter condições de controlar o sistema de governo, gerar trans-
parência, regras claras para todos. Nossa federação sempre trabalhou na
obscuridade, os entendimentos são feitos na calada da noite, sem que nin-
guém saiba, e as regras válidas para uns nem sempre valem para todos.

E preciso um ato de coragem para que os entes federados tenham
um lugar de cidadão, nesse pacto federativo. Para que isso ocorra, temos
de examinar as linhas de força desta Federação. Quais são flOSSOS grandes
problemas estruturais, quais são nossas grandes facilidades e grandes van-
tagens? A vantagem é que o federalismo é um consenso das elites políticas
brasileiras. De tal maneira é consenso que, em todas as Constituições, in-
clusive nas mais centralistas, nas mais autoritárias e, até mesmo, naquelas
que não funcionaram, está a cláusula pétrea da Federação brasileira. Isso é
um patrimônio, porque todos queremos o federalismo.

O federalismo é a estrutura perfeita para lidar com a globalização
- que é um processo tecnicamente inevitável - por basear-se na revolução
tecnológica das comunicações, mas, politicamente, está desafiando os in-
teresses e a capacidade de cada um de nós.

Queremos humanizar essa globalização, torná-la um instrumento
de desenvolvimento para as regiões brasileiras, para as cidades, para os
países, e não queremos ser escravizados por um sistema que tem regras
marcadas e que beneficiam mais alguns países. Usar de inteligência estra-
tégica para avançar nesse processo é o maior e mais importante desafio
desse pacto federativo. Não podemos reduzi-lo à dívida dos Estados, nem
à representação política dos Estados no Congresso Nacional, nem a ne-
nhum outro ponto. Precisamos ter em conta que esse pacto envolve rela-
ções e conflitos entre governo federal e Estados, Estados e Municípios,
que, muitas vezes, por pertencerem a um partido de oposição, não rece-
bem benesses políticas que são concedidas a outros e se sentem discrimi-
nados.
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Ternos de entender que não se trata apenas de urna relação entre o
governo federal, os Estados e os Municípios, mas também de uma relação
entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Não se trata mais do
velho federalismo oligárquico, mas de um federalismo democrático, com
a participação dos cidadãos, porque é isso que vai fazer a diferença. E
preciso haver transparência e controle, não apenas para criticar, mas para
garantir a continuidade administrativa, para garantir que o governante
que assuma o poder cm qualquer instância desta Federação seja responsá-
vel pela herança que vai deixar ao seu sucessor, para que se evitem cala-
midades como estas que vemos todos os dias, em que o sucessor não Con-
segue gerir a massa falida do antecessor.

Esta Fcderaçao, que tem de ser flexível, que tem de ser econômica,
que tem de ser social, que tem de ser ética, tem o seu ponto fraco exata-
mente na questão social.

Sabemos, hoje, que a maior parte das desigualdades econômicas e
sociais que existem neste país, como a dívida social, é centrada, basica-
mente, nas desigualdades espaciais brasileiras. Essas desigualdades só
podem ser corrigidas com uma Federação e um governo federal fortes.
Porque e lá no governo federal que se dá essa química da distribuição dc
recursos.

Sabemos, também, que a Federação brasileira tem urna longa tra-
dição de falta de transparência. As torneiras que a irrigam nao são contro-
ladas pela sociedade civil e nem mesmo pelos próprios políticos. São me-
canismo-, secretos, pouco claros, que se distribuem pelos Estados nos dife-
rentes pontos, nas diferentes torneiras. A distribuição do Banco do Brasil é
completamente diferente da do BNDES, que é completamente diferente
das transferências volunLirias do Orçamento federal.

E importante entendermos que temos de lazer o pacto orçamentá-
rio, porque é lá que, em todos os níveis da Federação, o dinheiro é distri-
buído. Se esses recursos são distribuídos por uma visão puramente localista
e paternalista, o que vamos ter é o que temos hoje: R$ 23 hillões para distri-
buir pelas unidades federadas, e nenhum cidadão brasileiro pode entender
por que Estados como Ceará, Paraíba, Mato Grosso e Tocantins têm emen-
das parlamentares de RS 13 milhões para quadras poliesportivas, quando
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a merenda desses Estados é menor do que isso. Essas são aberrações que
não são dignas de flOSSO país. Avançamos demais em muitas coisas para
que possamos olhar friamente para essa realidade e achar que isso é nor-
mal.

Não há como escolher uma vítima e dizer que ela é a única e exclu-
siva culpada. Todos somos culpados e todos temos de fazer um pequeno
esforço para que essa situação se transforme.

Há grandes fragilidades. O federalismo cooperativo brasileiro se
baseou exatamente nessa fragilidade e na necessidade de haver repasse
de recursos - importante - do governo federal para os Estados e Municípi-
os e dos Estados para os Municípios, o que gera, muitas vezes, uma gran-
de confusão.

Precisamos organizar essa confusão e saber quais os limites desses
repasses e como repassá-los, de uma maneira mais clara, mais consistente
e, até mesmo, de rediscutir as competências, porque essas competências
não foram claramente conclusivas na Constituição de 1988, pela simples
razão de que se prevê nesta Constituição, em seu artigo 23, a regulamenta-
ção desse artigo e das competências comuns que, na verdade, geram tam-
bém essas superposições, esse desperdício e essa irracionalidade.

Os Municípios sabem que vão fazer tudo o que puderem, e as capi-
tais estão assumindo funções de outras instâncias, porque não vão aban-
donar simplesmente a população carente por causa de uma carência das
entidades superiores. Mas é preciso, também, lembrar que a metade dos
Municípios brasileiros é praticamente indigente, não tem arrecadação
própria, não tem as condições administrativas necessárias, não tem capa-
cidade técnica para assumir grandes competências. Como conciliar uma
realidade que nos mostra alguns Estados praticamente prontos para a au-
tonomia e, digamos, até passando do ponto, capitais que são mais eficien-
tes, mais rápidas do que qualquer outra entidade federada superior, que
têm status especial, como capitais que são, e uma massa enorme de Muni-
cípios e a metade dos Estados brasileiros que vivem de fundos de partici-
pação e de recursos de repasse? Essa é a grande fragilidade. Não é por
acaso que a crise federativa se manifesta tão fortemente neste calcanhar
de aquiles que são os Estados.
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Essa discussão é importante porque, a partir dela, poderemos dis-
cutir com mais maturidade uma reforma tributária, que deve ser uma ri'-
forma fiscal. Não temos de discutir apenas a arrecadação. Quando o co-
bertor está curto, é muito difícil atender a todos os interesses ao mesmo
tempo. A maneira mais eficiente de resolver o problema é introduzir nesse
processo a qualidade do gasto e as competências, para que esse pacto
possa, efetivamente, avançar mais.

Num mundo de flexibilidades, de desregulamentaçào necessária
para que nos livremos dessas leis absurdas, e de unia quantidade enorme
de decretos, que impedem o sistema produtivo de funcionar, que impe-
dem o pequeno produtor de produzir, que impedem a pequena empresa
de empresariar, precisamos pensar em novas formas de integração e de
parcerias, que estão se criando no mundo inteiro e também no Brasil, que
ao os consórcios.

Peço a atenção de todos para essa possibilidade dos consórcios,
que barateiam os custos dos serviços, que integram as necessidades e que
pactuam com as prioridades de urna região. O artigo 43 existe exatamente
para isso. O governo federal deve ser o agenciador e o promotor do desen-
volvimento regional em outras bases. Em resumo, devemos nacionalizar
o desenvolvimento regional e regionalizar o desenvolvimento nacional.
Não queremos mais aqueles pequenos nichos que acomodam os Estados
ou outras regiões em pequenos cartórios, que não dão resultado pari as
políticas públicas. O grande objetivo do pacto federativo é a melhoria da
qualidade do gasto e a melhoria das políticas públicas.



DEBATES

Paulo Jorge dos Santos - Deputado Aloízio Mercadante, o que o PT naci-
onal fará em apoio a um governador que é de um partido que possui pes-
soas no governo federal e que levantou a bandeira histórica que o PT sem-
pre colocou?

Pergunto também ao senador Requião: O que é preciso para fazer uma
intervenção, para tirar um "desgovernador" do poder?

Deputado federal Aloizio Mercadante - O princípio da federação é exa-
tamente o reconhecimento de que um país do tamanho do Brasil, com as
diferenças econômicas, sociais, culturais e políticas que apresenta, consti-
tui uma unidade na diversidade. E essa unidade na diversidade significa
que, no enfrentamento junto ao governo federal, os Estados têm agendas,
estratégias e encaminhamentos diferenciados.

Não podemos querer do Acre, por exemplo, que tem quase 94% de sua
receita dependente do governo federal, com um peso econômico, social e
político totalmente diferente do de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul,
a mesma forma de atuação política de outros Estados no enfrentamento
da crise do pacto federativo com o governo federal.

A pauta dos Estados também é diferente - Para OS Estados exportadores,
por exemplo, a Lei Kandir é uma dimensão fundamental na negociação,
porque a reposição das perdas que essa lei permite corresponde a uma
receita muito importante que os Estados perderam.

Custaria de esclarecer que o P1 nunca defendeu a moratória da dívida
interna como um ponto fundamental de sua plataforma. Por quê? Porque,
Se todos OS Estados suspendessem o pagamento da dívida, iríamos, no
final, caminhar para o colapso das finanças públicas federais e, muito pro-
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vavelmente, para um quadro de deflagração de uma crise
hiperinflacionária. Em última instância, significaria dizer o seguinte: "Eu
não pago a dívida como paulista, mas vou pagá-la como brasileiro".

A atitude de Minas, com a moratória de 9() dias, foi política, e nós a apoia-
mos desde o primeiro momento, por entender que esse foi o caminho es-
colhicio pelo governo de Minas para colocar, na agenda nacional, a crise
do pacto federativo e rediscutir as finanças públicas. O contrato da rolagem
da dívida define um cenário macroeconômico que não existe mais.

Quando o Rio Grande do Sul optou por outro can'ti nho, que foi o de depo-
sitar em juízo e de brigar, na Justiça, pelos direitos do Estado, loi retaliado,
tomo Minas, numa atitude absolutamente inaceitável do governo federal.
Nossa posição foi a de sustentar o governo gaúcho nesse processo.

Defendemos, também, o Acre, o Mato Grosso e outros Estados, que, como
é o caso do Ronaldo Lessa, têm outras estratégias de enfrentamento e es-
tão, neste momento, passando pelas mesmas dificuldades, com o mesmo
compromisso de lutar contra o atual modelo econômico do governo.

Senador Roberto Requio - Gostaria de acrescentar alguns dados sobre a
dependência dos municipios e de 12 Estados da União, entre os quais um
Estado novíssimo e quatro ex-territórios. Segundo dados de 1992, 46Y dos
municípios têm mais de ,4" de transferências do que aquilo que arrecada.

Se estabelecêssemos que um município só poderia existir se arrecadasse
pelo menos 5'1 - da sua receita, a metade dos municípios brasileiros desa-
pareceria. Mas os municípios continuaram sendo criados politicamente,
para viabilizar bases eleitorais de parlamentares e, mais que isso, para ter
acesso ao Fundo de Participação. Mas, com isso, vieram as Câmaras de
vereadores, e toda aquela estrutura para um município que não tinha a
mínima condição de se viabilizar.

Os territórios não deveriam se tornar Estados antes dc se viabilizarem
economicamente. Talvez, uma reforma fiscal que desse a eles uma autono-
mia tributária, na qual eles poderiam escolher os impostos que sustentari-
am a sua estrutura, pudesse viabilizá-los, mas hoje isso é impossível

O 11 1 não sendo perfeito, é o partido que subordina o comportamento e o
posicionamento de SCUS parlamentares de uma forma mais orgânica que
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todos OS outros. Mas evidentemente o PT ainda não discutiu em profundi-
dade esse caso, para que possa apoiar ou fazer uma crítica à posição de
seus governadores. Quando não se pode fazer a crítica, e os outros Esta-
dos estão com as mesmas dificuldades de Minas Gerais, o caso é de apoio.

Não vejo por que criticar a posição dos outros governadores. O importan-
te é reforçar a posição do vanguardista desse processo, o governador Itamar
Franco.

Presidente - Pergunta de Josefina Saba, dirigida ao deputado Aloizio
Mercadante: "Por que até esta data a oposição não entrou na justiça para
acabar com a CFMF?"

Deputado federal Aloizio Mercadante - Por esse discurso do senador
Roberto Requião e pela história do PT, acho que está na hora de ele e de
vários outros parlamentares virem para os partidos de oposição. Se assi-
nar uma ficha de filiação no PT, será muito bem recebido.

No passado, encaminhamos iniciativas em relação à CPMF, mas, do ponto
de vista jurídico, a margem é muito pequena, porque a CPMF foi encami-
nhada na forma de uma emenda constitucional, exigindo, portanto, para
sua modificação, o rito de tramitação de emenda constitucional. Nessa
condição, a margem de manobra de uma ação judicial é muito pequena.

Durante todo esse período, procuramos mostrar como funciona essa con-
cepção de aumento de impostos, primeiro, na forma de contribuição, que
pune os Estados e municípios, segundo, na forma da CPMF. Se este fosse
um imposto de alíquota pequena, dentro de uma reforma tributária
abrangente, poderia ser mantido, porque é um imposto eficaz para arreca-
dar, pois atinge a economia informal. Se, no Brasil, houvesse a quebra do
sigilo bancário, permitiria que a receita fiscalizasse a sonegação de impos-
tos, porque a movimentação bancária seria totalmente diferenciada do
imposto declarado, especialmente do imposto de renda das pessoas física
e jurídica.

Se não queremos a recessão, temos de exportar. Qual a dificuldade das
exportações nesse momento? O cenário internacional é adverso, há uma
desaccicração na conjuntura econômica em vários países, o preço de vá-
rios produtos que o Brasil exporta, que são as comnwditu's, está caindo. E a
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CPMF vai aumentar a carga tributária sobre as exportações, porque c uni
imposto cumulativo, ou seja, vai se acumulando cm todas as operações
que envolvam o cheque na produção de qualquer coisa, e não se consegue
exportar imposto. Ele vai prejudicar as exportações e agravar a recessão.
Por isso, a Bancada da Oposição em Brasília votou contra a CIMF, na de-
fesa de urna reforma tributária abrangente. O governo já tem a carga tri-
butária mais elevada da história recente do País. E flO adianta continuar
criando impostos num cenário recessivo, porque a receita não aumenta. O
que aumenta é a evasão e a sonegação fiscal: 86" das empresas do Brasil
estão com passivo fiscal pendente, isto é, não estão em dia com os seus
impostos.

Presidente - Pergunta de José Renato Barbosa de Deus, engenheiro civil, de
Belo 1 lorizonte, ao senador Roberto Requião: "Existe possibilidade de se
iniciar o processo de inpeac/mu'nI do presidente da República, por crime de
lesa-pátria, uma vez que está entregando o Brasil para os estrangeiros?"

Senador Roberto Requião - A possibilidade de se iniciar existe, mas exis-
te também a certeza de que não prospera no Congresso Nacional.

Quanto à pergunta anterior, que não fui dirigida a mim, mas ao Aloizio
Mercadante, três ações foram impetradas contra o IPMF no Supremo Tri-
bunal Federal e julgadas procedentes. Uma foi inipetrada por mim, ainda
quando governador, contra o IOF, e tratava da questão da reciprocidade. A
outra foi relativa à anterioridade da lei do imposto, que fl() poderia ser
aplicado, a não ser no exercício seguinte. A outra é a Al)lN - Ação Direta
de Inconstitucionalidade - relativa à liberdade de religião, liberdade par-
tidária, liberdade de organização, que se refere à imunidade de certos ti-
pos de instituição em relação a qualquer tipo de imposto.

Tivemos, portanto, três ações diretas de inconstitucionalidade, mas nin-
guérn apresentou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a CI'MF
propriamente dita, até porque, num primeiro momento, quando o impos-
to se destinava supostamente a salvar a estrutura de saúde do Brasil - e
era um imposto provisório, um imposto por periodo limitado -,era perfei-
tamente aceitável, independentemente da sua análise constitucional. Fui
o segundo signatário da proposta da CPMF junto com o senador de Sergipe
Antônio Carlos Valadares, e fui o único senador que votou contra a perpe-
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tuação do imposto na segunda fase, porque foi integralmente empregado
na saúde, só que o governo retirou outras verbas da saúde para compen-
sar o ingresso da CPMF fraudando a utilização do recurso. Mas cabe ação
de inconstitucionalidade, sim. Os partidos é que podem entrar.

Deputado José Carlos Junqueira de Araújo - Deputado Aloizio
Mercadante e senador Roberto Requião, assumi a Assembléia em Mato
Grosso, há um mês, e já entramos com um pedido de revogação do au-
mento do ICMS. O governador Dante, no dia 30 de dezembro, aumentou
em 42% o ICMS do Estado sobre a energia elétrica, o telefone e todos OS

produtos do Estado. É o Estado que mais cobra impostos. Estamos com
uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, estamos atuando junto
ao Ministério Público e também estamos tentando revogar essa lei do go-
vernador. Estamos tendo muitas dificuldades com o parecer do Supremo,
e gostaria de perguntar se o governador tem autonomia para aumentar
significativamente os impostos.

Gostaria de saber até onde poderíamos contar com o apoio do Congresso.
Temos o deputado federal Wilson Santos, que está nos ajudando nesse
encaminhamento.

Deputado federal Aloizio Mercadante - Do ponto de vista do apoio a
uma atitude contra o aumento da carga de impostos indiretos, que por
definição são regressivos, ou seja, paga mais quem ganha menos, eu diria
que essa tem sido uma luta histórica da Bancada da Oposição. Tanto o PT
quanto o PSB, o PC do B ou o PDT têm lutado e contribuído muito nessa
discussão, sempre entendendo que o aumento da carga tributária tem de
ser feito dentro de uma visão de relacionamento com a renda per capita do
País - isso se aplica também aos Estados - e, sobretudo com a estrutura de
impostos diretos sobre a renda e sobre o patrimônio, porque a riqueza não
é tributada no Brasil, exatamente para aliviar os impostos indiretos que
são repassados tios preços pelas empresas, ou que o consumidor paga.

Em relação, especificamente, a essa iniciativa do governo do Estdo do
Mato Grosso, para avaliar se há ou não amparo legal para uma ADIN,
temos de avaliar qual é a forma que ele USOU para encaminhar o aumento
de tributos: se há algum ponto colidente com o Confaz, de um lado, e, de

47



outro, se foi feito na forma de um projeto de lei com o aval da Assembléia
Legislativa.

Do ponto de vista político, o que podemos fazer é hipotecar soli-
dariedade para com a luta de VOCS e dizei' que não nos parece ser
esse o caminho da reforma tributária e do ajuste das finanças pú-
blicas que o Brasil deve trilhar.

Deputado Rubens Otoni - Senador Roberto Requjão e deputado federal
i\loizio \'lercadantc, quando fazemos a interaçdo com a sociedade neste
debate para a construção desse novo espaço, qual é a vontade política, no
que diz respeito às relações internacionais entre países e instituições? Qual
é o espaço existente para a construção dessa nova ordem?

Senador Roberto Requiào - O espaço é total, desde que não se aceite essa
inevitabilidade da globalização, que não existe. A globalização é uma im-
plicação cia velocidade dos transportes e das comunicações. Ela não im-
plica subordinação, não implica fim da indústria nacional, não implica
abertura do trabalho de forma discriminada. Isso está na cabeça
"dependentista" do presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, a lenda
contada em prosa e verso na mídia é de que a inevitabilidade se prende à
integração absoluta. E lá se foi a lei de patente, i.' lá se foi a lei de ,ofhL'an' de
computador, e lá se foi o conceito de empresa nacional. E agora pretendem
atingir o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e, fundamental mente, a
Petrobrás. Temos de resistir a esse processo.

Não vamos transformar cm ponto de discórdia desse debate a visão do
presidente da República. Não se pode, num início de movimento para
discutir o pacto federativo, fazer como o E3rizola. Somos a favor da reiiún-
cia do presidente da República e eu, pessoalmente, daria a ele um conse-
lho: já que não pode governar, vá embora, porque ai teremos novas elei-
ções. Não será o Marco Maciel o presidente. () problema é muito mais o
Fernando Henrique do que as implicações internacionais. Ele está errado.
Na(-) quero partir do pressuposto de que ele seja uni bandido, um doido
que resolveu acabai' com o País. Ele pôs na cabeça que o Brasil não tem
condições de se desenvolver com seus próprios empresários, com suas
próprias elites. E acabou até com o elite rural criada na época dos
militares, que estimulou a Embrapa, a Apares e esses organismos
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todos para exportar grãos e conseguir equilibrar a balança comer-
cial para pagar os empréstimos. Fernando Henrique destruiu tudo.
Ele é o exterminador do País.

Deputado Aloizio Mercadante - Na discussão de um novo pacto fede-
rativo, temos de exigir medidas emergenciais. Existe um problema de fra-
gilidade financeira de Estados e municípios que tem de ser resolvido ago-
ra. Existem Estados que não têm dinheiro para pagar o custeio da folha de
pagamento do mês seguinte. Há uma discussão geral da reforma fiscal e
tributária, mas há uma negociação imediata. O governo tem de devolver
dinheiro da Lei Kandir, tem de rever o conceito de receita líquida da rolagem
da dívida, tem de rediscutir a fórmula de aumento de impostos no repasse
a Estados e municípios. O governo tem de eliminar o FEF e a Lei Kandir
para poder restabelecer as condições constitucionais que asseguram as
relações entre as instâncias da Federação.

Em relação ao plano internacional, há um movimento maior nessa histó-
ria. Estamos vivendo, neste final de século, uma pressão muito grande,
especialmente do governo americano sobre a América. O projeto da Alca,
que se pretende se constitua até o ano de 2005, pressupõe uma total liber-
dade comercial entre os países da América, quando os Estados Unidos
têm 72% da produção da região, e o segundo maior País, que é o Brasil,
tem 7%.

Como podemos integrar essa relação? Vai haver uma indexação da região.
Por exemplo, na indústria automotiva, os americanos têm 200 milhões de
automóveis, com uma idade média de 4 anos. O Brasil, que tem a segunda
frota da região, tem 17 milhões de veículos, com uma idade média de 12
anos. Vamos começar a comprar carro usado e a destruir qualquer capaci-
dade de produção.

Além da Alca, a ofensiva, agora, nessa crise cambial, é para que o Brasil
abra mão da sua moeda. O que eles querem é a dolarização da região, por
sinal, com o apoio interno do presidente do Banco Central e outros, que
propõem a dolarização, já iniciada por Menem. A crise monetária se trans-
formaria, o País abdicaria de ter uma moeda e, ao fazê-lo, abdicaria do
direito de senhoriagem, que é a possibilidade da emissão de moeda, que é
um princípio fundamental para se ter política econômica.
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Somos um País cujo comércio externo corresponde a somente 8% do PIB.
Há uru prejuízo da economia do mercado interno em relação ao externo.
Não vamos ter o que o Brasil tem sido para a Argentina, porque tem finan-
ciado a chamada dolarização argentina até agora, o chamado durrency board,
mecanismo de política monetária criado pela Inglaterra para se impor a
suas colônias. É isso que querem, no final do século, com relação à política
monetária do Brasil.

Há um macroprojeto para acabar com a soberania da Nação, e o Brasil é o
único país capaz de, a partir do Mercosul, liderar a América Latina numa
posição de enfrentamento dessa posição norte-americana de anexação da
economia regional. Então, existe um problema interno, de um governo
vendido, omisso e passivo, e a pressão externa.

Estamos iniciando um movimento em defesa do Brasil, de um novo pacto
federativo. Quando tivermos mobilização popular, mais consciência polí-
tica, mais pressão política, não descartarei a possibilidade do i?npeac/lment.
Crimes de responsabilidade, já temos, para iniciar o processo jurídico e
político. Penso que não temos ainda ambiente político no Congresso Naci-
onal e na sociedade para deflagrar um processo de impeaclunent. Não há
correlação de forças favorável.

Estamos cansados de fazer papel de jacobino, como aconteceu na Revolu-
ção Francesa. Na campanha das diretas, fomos nós, da esquerda, que saí-
mos na frente. E, no final, foram para o Colégio Eleitoral e colocaram Sarney
Como presidente. No impeachment, fomos nós que saímos na frente. Mas
vimos, depois, um governo que terminou nas mãos do Fernando Henrique,
com isso que aí está. Desta vez, se for possível, se houver condições políti-
cas de renúncia OU de irnpeachment desse governo, queremos ir para o
governo com o apoio da população. Não vamos mais ficar assistindo, para
que entreguem, a Marco Maciel ou a quem quer que seja, o governo da
República.

Deputado Miguel Martini - A União Nacional dos Legislativos
Estaduais - Unale -, da qual SOU membro, surgiu exatamente pela
percepção e sensibilidade que os deputados Estaduais tiveram
para o fato de que é funda meu tal para o fortalecimento) da demo-
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cracia e para o povo brasileiro que tenhamos o fortalecimento do
pacto federativo, o que significa, neste momento, rever determi-
nadas posições, quer sejam do Congresso Nacional, quer sejam
do Executivo federal: lutar em defesa da classe política, de modo
especial daqueles que estão diretamente ligados à entidade, que
são os Legislativos estaduais e os deputados estaduais; lutar pelo
fortalecimento e pela capacitação profissional dos técnicos da
Assembléia Legislativa, que também compõem a Unale, para que
dêem um melhor suporte aos deputados estaduais; enfim, recu-
perar a boa imagem dos Legislativos, denegrida pelo poder eco-
nômico, que se utilizou da mídia para atingir a classe política, de
modo especial os deputados estaduais.

Faço aqui uma denúncia. Há dois meses ou três, a revista "Veja" publicou
fatos pitorescos no âmbito dos Legislativos estaduais, como se todas as
Assembléias Legislativas e todos OS deputados estaduais se pautassem
por aqueles exemplos, que não eram mais que três ou quatro entre 1.059
deputados estaduais, em não mais que duas ou três Assembléias entre as
27 do flOSSO país. Mandamos à revista a informação correta, que não foi
publicada, porque estavam começando a discussão de uma nova reforma
tributária. Não sabemos se por trís disso estava o governo federal, que-
rendo denegrir a imagem dos Legislativos estaduais, para enfraquecer
aqueles que poderiam lutar contra suas pretensões autoritárias.

Na verdade, precisamos de uma Assembléia Legislativa que tenha a inde-
pendência do Poder Executivo, assim como o Congresso Nacional -, e isso
passa, necessariamente, por uma nova lei orçamentária neste país. Está no
Congresso o Projeto de Lei Complementar n° 135, que não está sendo vo-
tado, está sendo levado em banho-maria e que poderia dar independência
aos Legislativos estaduais e até mesmo ao Congresso Nacional, por meio
da revisão da Lei n° 4.320.

Este evento de hoje está mostrando para toda a sociedade brasileira que o
Legislativo tem como mobilizar a sociedade na busca de alternativas e
soluções para este país. Por isso estamos aqui participando dele. As As-
sembléias Legislativas estão participando deste evento, que certamente
servirá de subsídio para nossa conferência flOS dias 27 e 28 de maio, em
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Recife, onde estarão presentes todos deputados de todos OS Legislativos
estaduais, discutindo a crise brasileira e a necessidade de um novo pacto
federativo. A partir daí, por meio de uma frente parlamentar que jí temos
no Congresso Nacional, iremos ajudar a mudar esse estado de coisas em
OOSSO país.

Deputado Orlando Pessuti - Professor Baracho, na Constituição temos a
imunidade tributária da energia elétrica produzida no Paraná, que vai,
em sua maior parte, para São Paulo e custa ao Paraná em, aproximada-
mente, US$ 400 milhões por ano.

Sei que a questão do pacto federativo passa por questões culturais, soci-
ais, políticas, mas penso que as principais questões são as de interesse
econômico, de interesse financeiro. Os constituintes, os governadores, os
congressistas estaduais e federais estão desrespeitando também aquilo que
estamos aqui pretendendo como pacto federativo. Isso porque um fl()
respeita o outro. Como é que vamos ter um pacto federativo se uni gover-
no Estadual não respeita o outro, se uma Assembléia estadual não respeita
a outra, se um Congresso Nacional, ao elaborar urna lei, arrebenta as fi-
nanças de uni Estado, como agora, por exemplo, quando querem acabar
com a Lei Kandir.

No momento, acabar com a Lei Kandir é, de novo, prejudicar o Estado do
Paraná e outros que são eminentemente agrícolas. Como é que vamos
vencer os desafios da Federação brasileira, quando hoje estamos arreben-
tando uns aos outros, diante de uma visão meramente financeira ou eco-
nômica que interessa a esse ou àquele Estado?

l'rofessor José Alfredo de Oliveira Baracho - Essa questão entra em pro-
fundidade na discussão sobre tipo de federalismo brasileiro, porque, na
verdade, não hi equilíbrio entre os Estados, e esse é um problema que
vem de longe. l-1i predominância de Estados mais ricos, que subordinam
os outros Estados. Isso surgiu até, como já foi dito aqui, na representação
dos Estados.

Uni pacto federativo só se efetiva com o equilíbrio federativo entre os Es-
tados membros e os municípios. Quando se definiu o movimento federa-
tivo brasileiro no texto constitucional, muitos desses problemas sofreram
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influências políticas de bancadas de cada Estado, que, para se privilegia-
rem, criaram situações que geram um problema sério dentro da própria
Federação. Alguns aceitaram, por exemplo, os convênios interestaduais,
para que pudessem resolver os problemas vinculados a essa diferenciação
dentro da Federação. A própria União se beneficia com isso. Se alguns
Estados são privilegiados com relação ao ICMS e outros tributos que vão-
se estabelecendo, com o pacto federativo devemos definir, de maneira
clara, todas essas diferenciações que existem entre eles.

Nos Estados do Norte e do Nordeste, há um problema de diferenciação
muito grande. Em certo momento se falava: "São Paulo é a locomotiva do
Brasil". Então todos os grandes benefícios iam para lá. Com a industriali-
zação, era um Estado que conseguia captar maior número de recursos.

Os desequilíbrios entre OS Estados deverão ser definidos de maneira cor-
reta dentro da própria Constituição.

Moisés Meio - Senador Requião, quando OS constituintes pensaram no
pacto federativo foi justamente porque existem diversos Brasis, e correría-
mos o risco de uma divisão da pátria. Hoje essa tendência pode estar vol-
tando.

Nós e principalmente os senhores senadores precisamos ter coragem de
iniciar no Senado, imediatamente, um movimento para que o pacto fede-
rativo seja reconstituído e reforçado, porque poderão nascer movimentos
para divisão dentro do País.

Senador Roberto Requião - Na última reunião da Bancada do PMDB,
propusemos a criação de uma comissão de senadores para estudar as ques-
tões do pacto federativo. Não é só pacto federativo, não. Temos quatro
Estados brasileiros, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São
Paulo, que detêm 63% do PIB nacional. Vejam que a coisa não é tão sim -
ples como parece.

É evidente que os Estados foram objeto de um estelionato com aquela
compactuação da dívida, porque um cenário projetado de 8,5% não ocor-
reu, mas temos de pensar com um pouco mais de profundidade. Não é só
bater na mesa e dizer: "Tem de pagar a dívida". Há necessidade de mu-
dança na política econômica e não apenas no pacto federativo. Uma
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mudança radical nesse festival de criação de Estados e municípios absolu-
tamente inviáveis. Fui governador do Paraná ontem, e tínhamos 172 mu-
nicípios; hoje são 399. Não há pacto federativo que resolva isso.

Deputada Cida Diogo - Uma parte da pergunta é para o senador Requião,
para que possa se reportar a este momento, em que surgem algumas pro-
postas em relação ao futuro do presidente da República, como a questão
da renúncia.

Observamos que alguns setores começam a se aproveitar de propostas
corno essas e, de maneira oportunista, trazem para a sociedade propostas
COMO a questão do parlamentarismo. Queria que o senhor falasse um pouco
sobre essa questão.

A outra pergunta é para o deputado Mercadante. F sobre a questão de o
governo federal ainda conseguir manter setores importantes distantes da
luta contra a política econômica do governo, usando a o argumento de
que, se não houver uma política de negociação, que passa pela subordina-
ção ao FMI, não haveria investimento de setores financeiros no País, o que
implicaria um corte nas relações econômicas com essas representações
financeiras. Vários desses setores, provavelmente, estão acompanhando
esta teleconferôncia. Corno desmitificar ISSO, como desmontar esse discur-
so do governo federal, que é uma balela, mas que ainda consegue conven-
cer setores importantes da sociedade?

Senador Roberto Requião - Concordo em género e numero. Essa história
de parlamentarismo não leva a lugar algum, principalmente com a confi-
guraçao do nosso Orçamento, partidos políticos sem disciplina interna,
sem ideologia.

Gostaria de aproveitar este espaço só para aprofundar, de forma bem rápi-
da, uma declaração do líder da minha bancada, no Paraná, deputado
Orlando Pessuti, quando ele disse que a redução do ICMS de São Paulo
prejudicava o Paraná. Não prejudica. O Paraná fez um acordo com as
montadoras e deu a elas um diferimento de dez anos para o início do pa-
gamento do ICMS, sem juros nem correção monetária. Então, o valor no-
minal não importa, porque zero de 13%, zero de 9% ou zero de 3% é exata-
mente a mesma coisa. Nós não cobramos ICMS de montadoras.
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Existem quatro cenários possíveis para o Brasil hoje. É um leque bem am-
plo. O primeiro é o do caos e um golpe. Não descartem a possibilidade de
termos um golpe, porque não há vácuo na política, e se o caos chegar às
cidades, com armazéns e supermercados assaltados, descontrole comple-
to, temos a possibilidade concreta de uma intervenção de força, de uma
intervenção militar.

A segunda possibilidade que se cogita muito é forçar o parlamentarismo
no Congresso Nacional para quebrar a espinha do projeto do Fernando
Henrique Cardoso. Eu não sou parlamentarista.

A terceira possibilidade é a de que o presidente mude, ou de que, pressi-
onado pelos movimentos populares, pelo desespero do povo nas ruas,
venha a renunciar.

Há uma quarta possibilidade bem concreta. As medidas tomadas pela equi-
pe econômica hoje se assemelham muito às medidas tomadas pelo gover-
no mexicano depois da crise. Então, teríamos uma mexicanização econô-
mica, ou seja, exportaríamos um pouco mais, acertaríamos o pagamento
de algumas contas, e o desemprego e a miséria se acentuariam de forma
violenta. Mas essa situação manteria, na integralidade, a aliança do gover-
no federal com os grandes núcleos de comunicação, os grandes conglo-
merados de comunicação, e a situação iria se sustentando por algum tem-
po, com sérios prejuízos para projetos nacionais permanentes, projetos de
nação, de pátria e de soberania.

São esses os cenários possíveis, e nós só saberemos por onde a história
passará com o desenvolvimento desse processo.

Deputado Aloizio Mercadante - Se olharmos para a história do Brasil,
veremos que a vida democrática, as liberdades democráticas e civis foram
momentos relativamente raros na nossa história.

Por exemplo, a última central sindical que tivemos, antes dessas que se cons-
truíram recentemente, foi em 1912, que era a COB. De 1912 até 1984, o País
não tinha central sindical. Partidos se mantiveram na clandestinidade du-
rante meio século, por falta de liberdade partidária. Quem viveu a luta contra
a ditadura militar, como vivi, sabendo o que custou para a nossa geração,
deve ter um compromisso fundamental com a democracia. Uma crise
institucional não pode se resolver no campo do golpismo político.
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O parlamentarismo, hoje, corno arranho institucional, é um golpe político
contra a vontade popular expressa no plebiscito. Não se pode permitir
uma saída conservadora como essa, que se pode desenhar pela cornposi-
Çã() de forças existentes no Congresso Nacional. Muito menos podemos
dar qualquer tipo de pretexto e não ter a vivência política. Por iSSO a ques-
tão das alianças é importante, o papel da articulação na sociedade civil á
importante, o debate transparente sobre gravidade da crise é importante,
assim como a maturidade política na intervenção.

Não podemos abrir espaço para a menor possibilidade de intervenção mili-
tar na vida política do Brasil. Isso leva ao atraso econômico, social e
institucional, lemos de resolver os problemas da sociedade nos moldes da
democracia. Esse é o compromisso do nosso parhdo, essa é a atitude que
manteremos diante da crise. Se, eventualmente, tivermos uma crise
institucional, desde que a crise econômica se agrave de tal forma que a crise
social a aprofunde, vamos procurar uma saída na Constituição e na democra-
cia, porque os instrumentos estão previstos na própria Constituição.

Por último, em relação à política econômica, quero lembrar duas coisas. Já
conhecemos a política do FMI dos anos 80. Foi uma década de estagnação,
de recessão, de instabilidade econômica. E, em nenhum momento, foi ca-
paz de alavancar as bases para o novo projeto de desenvolvimento do
País. Ao contrario, só saímos da recessão, da estagnação e da crise da divi-
da buscando o caminho da heterodoxia em relação ao FMI.

Em segundo lugar, o país que mais recebeu investimento direto e produti-
vo do exterior, ao longo dos últimos 20 anos, foi a China, país que não tem
livre conversibilidade d,i moeda, não tem acesso a esse tipo de "capital
motel", que entra de manhã, não se reproduz e sai à noite, no qual esse
governo baseou toda a política de financiamento externo do País nesse
ultimo período. Perdemos USS 48,5 bilhões em cinco meses. Não ha corno
continuar nessa linha. O que está havendo é a subordinação completa à
lógica desse cassino financeiro. A intervenção recente do FM 1 no sudeste
asiático foi um completo desastre. Por isso, temos de construir um cami-
nho bem diferente desse.

Senadora Marina Silva - É interessante que, numa discussão tão comple-
xa corno esta, possamos ter um espaço para refletir sobre algumas ques-
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tões. Um ponto fundamental para a crise que estamos atravessando é a
questão dos valores. O exemplo que as autoridades e as instituições, dão
para a Nação têm um peso importante no processo de resolução da crise
ou no seu agravamento. Primeiro, pelo fato de que o presidente da Repú-
blica, neste momento, diz à Nação que a responsabilidade da crise é do
povo brasileiro, que as saídas também devem ser construídas pelo povo
brasileiro. Só que, nesses quatro anos, vivemos um momento em que, arti-
ficialmente, não havia crise.

Durante esse processo, o sucesso, artificial embora, era creditado ao go-
verno, ao presidente da República. É muito fácil vir agora para a socieda-
de e querer dividir as responsabilidades dos erros, quando não se foi ca-
paz de construir a divisão dos acertos.

Um outro aspecto importante é o de que cada um espera que a resposta
seja dada cm um outro lugar. Se perguntássemos quem é a favor da
moralização, todo mundo diria que é a favor. Quem é a favor de acabar
com os cortes injustificáveis? Todos nós somos a favor. No entanto, quan-
do vamos para a micropolítica, aquela que se relaciona com a vida dos
indivíduos, nós não temos a mesma facilidade.

Sou de um Estado que depende em 96% de repasses da União. Todos são a
favor de que se faça um esforço para melhorar as condições de operar do
Estado. No entanto, quando se trata de concretizar efetivamente esses es-
forços na realidade social de cada um dos cidadãos, as pessoas geralmente
pensam assim: bem, moralização é lá no setor do outro companheiro. Um
esforço maior no atendimento do serviço público, lá em outro canto. Aqui
cm meu departamento, não.

Pensar a crise por que passamos é também pensar a crise de valores que
estamos vivendo. O exemplo deve vir de cima. A sociedade não acredita
mais naqueles que estão operando as instituições.

Neste momento, nós, da Oposição, e todos aqueles que querem uma saída
para este país, devemos buscar esse caminho também reinventando as
relações na política. Reinventar as relações na política é saber que a res-
posta não virá apenas dos partidos, não virá apenas dos políticos, mas
também das forças vivas da sociedade, que têm uma grande contribuição
a oferecer neste momento.
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Senador José Alencar - Os problemas brasileiros estão diretamente liga-
dos a dois fatores, que são essenciais para os homens públicos: o senti-
mento nacional e a sensibilidade social. Tem faltado isso ao Brasil. Nosso
governo não se preocupa com o sentimento nacional, corri o patriotismo.
O nacionalismo é algo fora de moda no País. As pessoas que o defendem
são denominadas "dinossauros", pois se agarram ai que é arcaico e
inexistente. Com essa postura, estamos entregando e empobrecendo o Brasil
e, em consequência, empobrecendo o seu povo. Isso não pode continuar.

Por isso é que é de grande significação que, em todas as esferas, nos sente-
mos em torno de uma mesa para estudar saídas e buscar um novo pacto
federativo, que premie a economia, a política, o social e até o cultural. O
Brasil precisa, também, renascer culturalmente. Estamos vivendo urna
verdadeira perplexidade cultural.

O importante a considerar num país de dimensões continentais como o Brasil são as
desigualdades regionais, e o pacto federativo deve ruspeitá-las.

Outro ponto que o pacto federativo deve levar em conta é um novo siste-
ma tributário que contemple, de forma cqüãnirne, OS Estados e os municí-
pios. A distribuição das responsabilidades terá de vir acompanhada da
distribuição da receita de forma correta para Estados e municípios.

Precisamos de brasileiros com con-ipromisso com o que chamamos de Bra-
sil com "s", porque os homens que estão ,1 frente das questões económicas
brasileiras não estão assim compromissados. Terminam seus mandatos,
quer seja no Ministério da Fazenda, quer seja na ['residência do Banco
Central, quer seja em outro cargo importante para as finanças nacionais, e
se voltam para o "E3razil" com "z", esquecendo-se de que o Brasil com
é a produção agrícola, é a produção industrial, é o emprego para todos. Só
assim será possível construir uni país mais justo para nossa sociedade.

Presidente - Pergunta feita por estudantes de Administração Pública da
} : u tidação, oão Pinheiro professora Aspásia Camargo: "Como a Nação
brasileira pode alcançar o federalismo democrático se a nossa sociedade e
regida pelo interesse econômico das elites? Essa tentativa não resultaria
novamente em um federalismo oligárquico?"

Professora Aspásia Carnargo - Esse é o grande desafio. lémos de dar um
toque de democracia, de responsabilidade, de gerenciamento e de bom
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senso nesse federalismo que aí está. Como vimos, a situação de boa parte
das unidades federadas é inviável. É isso que torna o problema da distri-
buição da renda tão delicado. Tudo iSSO deve passar pela mediação do
governo federal. Sozinhas, essas entidades não conseguem sobreviver. O
governo federal pode e vai planejar isso, resolvendo várias coisas ao mes-
mo tempo. Em primeiro lugar, retomando o desenvolvimento e dando aten-
ção especial às microrregiões estratégicas do País que já estão preparadas
para esse desenvolvimento, porque muita coisa foi feita pelos governos
Estaduais, pelos municípios e pela iniciativa da sociedade.

É a partir daí que devemos montar os Conselhos de Desenvolvimento Local
Integrado e Sustentável para desencadear esse novo processo de desen-
volvimento. Sem sociedade civil organizada, é repetir todo o passado que
queremos superar e esquecer.

Precisamos da sociedade civil, precisamos da iniciativa dos empresários
para pensar esse planejamento estratégico participativo. Isso é a base do
artigo 43 da Constituição federal, que determina exatamente que as regi-
ões deste País recebam atenção especial do planejamento. Dessa vez, a
meu ver, não através desses organismos regionais, que estão absolutamente
viciados, mas, sim, através de um planejamento que terá data para come-
çar e para terminar.

Devemos prestar atenção a esse processo, porque é aí que redistribuiremos a
renda. É lógico, por exemplo, que uma região como o Vale do Jequitinhonha
precisa de um tratamento especial. Se dermos um tratamento especial ao Vale
do Jequitinhonha, talvez não precisemos usar tantos mecanismos em Outros
lugares para distribuir merendas, às vezes até em entidades federadas que
são perfeitamente capazes de se auto-sustentar.

A sociedade civil tem prioridade sobre o Estado. Os municípios têm prio-
ridade sobre as demais unidades federadas, e cada uma dessas entidades,
de baixo para cima, deve assumir seu papel. O governo federal tem de
planejar, coordenar e controlar, coma ajuda da sociedade. Sem a sociedade, caim-
mos nos vícios da República Velha, os quais não queremos, definitivamente, repeti t

Maria Lúcia Costa - Professor Baracho, como o senhor vê a atuação do
Supremo Tribunal Federal em defesa da Constituição? Ele poderia agir
mais? Há coerência em suas decisões?
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Professor José Alfredo de Oliveira Baracho - O Supremo Tribunal Fede-
ral precisa assumir, no Brasil, uma posição de corte constitucional.

A forma de indicação de ministro do Supremo deve ser mudada. Nisso o
Senado tem grande culpa, porque ele não recusa nenhum nome. Ex-mi-
nistros da Justiça vão sempre ser ministros do Supremo. Nos Estados Uni-
dos, faz-se uma verdadeira devassa na vida dos ministros que vão para o
Supremo. Aqui, no Brasil, não há caso de recusa de nome para ministro do
Supremo. É um controle político que o Senado tem e utiliza de qualquer
maneira.

É preciso um Poder Judiciário independente e criativo na sua jurispru-
dência. Precisamos de uma reforma profunda do Poder Judiciário. E essa
reforma advém da criação de uma corte constitucional. Na elaboração,
tanto do Projeto Afonso Arinos quanto, posteriormente, dos projetos que
deram origem à Constituição atual, discutia-se a criação de uma corte cons-
titucional, porque ela fica acima dos Poderes. E todos os três Poderes par-
ticipam efetivamente na sua criação.

1 l necessidade de unia reflexão sobre o Poder ludiciário e de observar-
mos os tantos modelos das cortes constitucionais europeias, que estão
decidindo de uma maneira magnífica com relação aos grandes direitos
que estão surgindo hoje. Elas falam na dignidade humana, nos direitos
fundamentais, nas questões referentes aos direitos não escritos, porque,
por mais ampla que seja a Constituição, ela é incapaz de contemplar todos
os direitos que estão surgindo: meio ambiente, direitos difusos, bioética.
ILi necessidade de unia reformulação profunda.

Deputado federal João Batista Araújo -- O País está atravessando uma
situação muito grave, e eu gostaria de chamar a atenção de prefeitos e
governadores, inclusive do meu partido. Quando M.enem assumiu seu
segundo mandato na Argentina e empurrou para os Estados a crise, a po-
pulação desses Estados não foi a Buenos Aires protestar contra ele. Protes-
taram cm seus próprios Estados, e um deles foi Santiago dei Estero, onde
os servidores públicos, com seus sala rios atrasados há cinco meses, saíram
as ruas, tocaram fogo no Palácio do governo, na Assembléia Legislativa,
na casa do governador, na Câmara Municipal e na casa de várias autorida-
des municipais e estaduais.

60



Queremos chamar a atenção para essa situação, assim como para a de vá-
rios governadores do meu próprio partido, como OS companheiros do Acre
e do Mato Grosso do Sul, que estão com o pagamento dos salários dos
funcionários atrasado, pois isso é muito grave. E gostaria de lembrar que,
quando a Executiva do PT estabeleceu que os seus governadores não fos-
sem à Granja do Torto, porque de lá poderiam sair tortos, isso ocorreu
porque existe um problema. O Fernando Henrique, o Malan e o presiden-
te do Banco Central, agora mesmo, estão viajando para dizer, no exterior,
que aqui está tudo tranqüilo, que o Presidente assumiu o controle e que eles
podem novamente conceder empréstimos, porque o governo brasileiro dará
condições para o pagamento. Acho que isso é um problema, porque Estados
importantes, como o Rio Grande do Sul, acabam deixando o governo de Mi-
nas isolado nesse processo, como Fernando Henrique queria.

Sabemos das diversidades dos Estados, mas, se há uma coisa que OS unifi-
ca é o fato de todos estarem em crise. Esse é um problema seriíssimo. Não
dá mais para aceitar fatos que ocorrem em Estados como o meu, o Pará,
onde a Vale do Rio Doce - que também tem grande atuação neste Estado e
foi privatizada por R$ 3,3 bilhões - pagava R$ 7 milhões de imposto por
mês e tenha passado, depois da Lei Kandir, a pagar R$ 150 mil ao Estado.
Depois desse lucro hilionário, ainda recebeu da Sudam - Superintendên-
cia de Desenvolvimento da Amazônia - o incentivo zero do imposto de
renda. isso é um escândalo, um absurdo para com os trha1hadores. Essa
dívida interna e externa é impagável.

Poderíamos somar todo o patrimônio estatal e não conseguiríamos pagar
nem os juros dela. Isso está levando OS municípios e os Estados à insolvên-
cia. É por isso que é importante fortalecer o pólo de oposição ao governo
Fernando Henrique Cardoso, porque ele, agora, está jogando para pressi-
onar o Estado de Minas Gerais e, ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul,
uma vez que o acordo e o diálogo do Fernando Henrique estão baseados
na condição de que as regras do Fundo Monetário Internacional sejam
seguidas, o que é prejudicial para todos OS trabalhadores.

Deputado Marco Regis - Senador Roberto Requião, o senhor não acha
que no Senado, também poderíamos continuar levantando o tema da bom-
ba atômica? Se o Brasil é signatário de tratados não cumpridos em relação
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a nós, que os joguemos na lata de lixo e pensemos cm construir urna bom-
ba atômica, porque, sem ela, não há soberania nacional.

Segunda pergunta, senador: Fomos prefeitos de urna pequena cidade des-
te Estado e, na época, implementamos a Constituição de 1988. Construí-
mos uma previdência municipal e o fizemos de maneira lúcida, colocando
num quadro suplementar aquelas pessoas que contribuíram durante LR
anos ou mais para o INSS.

Tivemos barreiras, mas conseguimos que várias pessoas se aposentassem
pelo INSS, sem que a previdência municipal fosse onerada. Hoje, o gover-
no vem impor normas, quando sabemos que lií um grande número de
municípios que têm previdências municipais seguras e estabilizadas e que
vão ser extintas com a nova legislação federal, porque têm menos de mil
contribuintes.tes.

Que medidas o Congresso pode tomar para resolvermos essa mao dupla
de direção da Previdência, em que o governo impõe obrigações aos muni-
cipios e aos Estados, sem dar contrapartida? Muitos estão se aposentando
por Estados e municípios, quando, na verdade, contribuíram para o INSS.
Eles estão onerando as previdências municipais e estaduais.

Senador Roberto Requião - Entre a pomba e a bomba, sou mais a pomba
da paz. A construção do artefato nuclear em si não significa grande coisa.
Hoje, a bomba atômica depende do meio que a transporta. E a tecnologia
da guerra nas estrelas, dos foguetes, das interceptações, está um pouco
longe do Brasil. Não me atrai muito a soberania afirmada pelo poder mili-
tar. Essa é a soberania americana no mundo, hoje, que emite papel pinta-
do, e o papel pintado compra petróleo, e o petróleo é garantido pelas for-
ças armadas dos países árabes. E, em cada barril, temos embutido USS
100,00 di' custo militar. Essa soberania pela força está um ROUCO longe da
capacidade tecnológica de um pais como o Brasil.

A belicosidade deve ser mantida no terreno das idéias, das políticas soci-
ais. Não simpatizo com investimentos para desenvolvimento de tecnologia
nuclear. Até porque a primeira experiéncia foi feita em ltaorna, em Angra
dos Reis. E itaorna, em tupi-guarani, significa pedra podre. lemos urna
usina nuclear construída em cima de urna área que até os índios sabiam
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não ser muito estável, que pode se mexer de uma hora para outra e conta-
minar urna região enorme do Estado do Rio de Janeiro.

Quanto à Previdência, perdoe-me a sinceridade, sou um especialista no
assunto, estudei bastante, criei um fundo de previdência no Paraná e não
acredito em fundo de previdência municipal com mil mutuários. Qual-
quer cálculo atuarial detona iSSO mais adiante, e o Município vai ter de
pagar. Se tivéssemos consórcio de Municípios, poderíamos ter previdênci-
as municipais.

Sou 100% a favor da previdência pública que garanta uma aposentadoria
razoável, decente. Não concordo com essa história de reduções, de cortes,
de cobranças, porque você entra na previdência como compra um carro.
Imagine que você compre um Fiat em Betim, em 30 prestações. Quando
você chegar na 29, o consórcio chega para você e diz que teve alguns
problemas e que você terá que pagar mais 30 prestações para receber o
carro. Você terminou a sua contraprestação contratual e tem que receber o
bem. Assim funciona o sistema previdenciário. Mas não acredito em pre-
vidências pequenas.

Deputada Maria Tereza Lara - No Sul de Minas, as lideranças populares
estão discutindo a moratória e a crise. Enquanto isso, a moratória decreta-
da em Minas Gerais pelo governador Itamar Franco está cumprindo um
papel importante, fazendo com que o povo desvende um problema grave,
que é a crise nacional ocasionada pelo projeto neoliberal, conseqüência do
projeto econômico de Fernando Henrique Cardoso. O povo está discutin-
do a crise, mas a maior ansiedade está cm "como sair dessa crise?".

Gostaria que o deputado Aloízio Mercadante abordasse mais essa questão.

Deputado federal Aloizio Mercadante - Essa questão é muito importan-
te e seria outro tema para um seminário. Quem sabe, no próximo, Minas
possa propor modelos alternativos de desenvolvimento, para discutirmos
mais, além do pacto federativo?

Quais as diretrizes básicas? Em primeiro lugar, o Brasil está num estado
de emergência econômica, e a primeira tarefa é enfrentarmos a crise cam-
bial. Esse enfrentamento não pode se dar nos marcos de aprofundamento
da dependência do capital especulativo e das concessões. Todas as conces-

63



sões que o governo podia fazer ele já fez. E deu nessa crise a que estamos
assistindo. Nossa visão é outra.

Defendemos, para a entrada do capital externo, o princípio da quarente-
na. Ou seja, o capital, quando entra no País, tem de ficar pelo menos um
período aqui. Não nos interessa esse capital volátil, especulativo.

Em segundo lugar, defendíamos a centralização do câmbio nessa crise,
quando o Brasil ainda tinha USS 70 bilhões de reservas e se desenhava
exatamente esse processo a que assistimos: uma crise cambial de grande
magnitude, com a fuga de US$ 48,5 hihões em quase cinco meses, que foi
na moratória da Rússia.

O que é a centralização do câmbio? l o contingenciamento em todos os
compromissos. Ou seja, tudo que você tem de compromisso cm relação à
divida externa, à remessa de lucro e ao pagamento de rmiallit's, você diz: só
pago de acordo com as minhas possibilidades, até que o quadro internaci-
onal se normalize. Então, é mais amplo que o problema da dívida externa,
porque a centralização do câmbio intervém na remessa de lucro, no paga-
mento de roia1Éi's e em todos os outros compromissos. Essa é uma suges-
tão que economistas de renome vêm fazendo, cm detrimento da política
que o Fundo vem estabelecendo.

A questão) do câmbio precisa estar associada a um outro problema funda-
mental, que é o Brasil definir algumas metas de desenvolvimento que
possam priorizar a produção. Por exemplo, a agricultura brasileira. Não
há nada que justifique o Brasil estar, há quatro anos, diminuindo sua safra
agrícola, quando, nesse mesmo período, a Argentina passou de 42 milhões
de toneladas de grãos para 68 milhões. O Brasil caiu de 81 para 75 milhões
de toneladas.

Queremos, pelo menos, uma satra de 100 milhões de toneladas. Em cinco
anos, podemos chegar, tranqiiilarnente, a uma safra de 12() milhões de
toneladas de grãos. Para isso, é preciso quadruplicara produção de calcário,
dobrar a produção de fertilizantes, ter uma política de reforma agrária, de
apoio à pequena agricultura familiar, que é uma forma de diminuir a crise
dos grandes centros urbanos e o desemprego. Vejam. Precisamos de 70
dias para colhei feijão. E de quatro meses para colher milho. Quer dizer,
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não tem sentido importarmos feijão, milho, algodão, coco, cacau, enquan-
to temos terra, condições e instrumentos para plantar. Assim, estaríamos
gerando divisas, gerando empregos e barateando o custo de vida e a cesta
básica. A agricultura gera uma resposta rápida e deveria ter uma impor-
tância muito grande neste momento. Junto com ela, a construção civil, a
habitação popular, é uma forma de gerar muito emprego e, pelo menos,
um milhão de casas populares.

Com essa nova desvalorização da moeda, recupera-se a capacidade de
gerar divisas e emprego por meio do turismo. No fundo, o que queremos
é criar um amplo mercado de consumo de massas. O centro do novo mo-
delo de desenvolvimento temde ser ocombaà exclusão social. Não é possí-
'el este país olhar OS meninos de rua, as crianças fora da escola e essa

multidão de desempregados como se iSSO não devesse ser o objetivo cen-
tral de uma nova política econômica. Por isso, o FMI e a recessão não são a
saída, não foram no passado e nem serão neste momento da história do
Brasil.

Professora Aspásia Camargo - Já chegou o momento de associar a pro-
posta que foi feita aqui pelo Aloizio Mercadante à idéia do pacto federati-
vo. Desenvolver as regiões significa definir vocações, que estão aí clara-
mente postas: agricultura, turismo, ecoturismo, que é muito importante, e
indústria cultural. São coisas viáveis. Podemos fazer pólos de artesanato,
de serviços, etc. Ainda temos a biotecnologia.

Os Estados Unidos estão faturando USS 4 bilhões com a nossa
biodiversidade, fazendo remédios com plantas e ervas medicinais, e 30%
do mercado americano hoje está utilizando a medicina alternativa. Por
que não fazemos a mesma coisa? Por que não usar o cinema, a indústria
da comunicação, como carro-chefe da nossa produção e da nossa exporta-
ção? Temos de ter engenheiros de produção e economistas de produção.
Estamos um pouco saturados da macroeconomia, que tem lá o seu lugar,
mas não podemos relegar a produção. Em segundo lugar, temos de ter um
pacto político. Estamos aqui com senadores ilustres, importantíssimos, que
podem transformar o Senado no lugar desse pacto, porque sem a coorde-
nação do Senado Federal não vamos conseguir chegar a lugar algum. Os
senadores têm um trabalho imenso como agentes de uma câmara revisora,
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repetindo todas as funções da Câmara dos Deputados, quando poderiam
se voltar, cada vez mais, para as implicações das leis do ponto de vista da
Federação, resolvendo os problemas que levantamos aqui

O Supremo Tribunal Federal tem de ser o órgão da estratégia, o Órgão da
abertura dos caminhos jurídicos para resolver esse problema. Ele não pode
ser o despachante de assuntos que não foram resolvidos no andar de baixo.

Outro ponto importante é a distribuição de competência. ft'mos de casar
direitos e atribuições com responsabilidades e recursos. Se pudéssemos
resumir o que significa o pacto, seria isso: direitos e atribuições de um
lado e responsabilidade e recursos do outro. Não vamos equalizar renda e
produzir igualdade social se não levarmos em conta que a maior fonte de
desigualdade social no País são as diferenças profundas, econômicas, a
fragilidade di' infra-estrutura, a carência de recursos humanos.

Senador José Alencar - Quando participamos de reuniões como esta, costu-
mamos fazer uma pergunta a nós mesmos: por que será que o Brasil, país tão
rico de recursos naturais e de recursos humanos - porque o brasileiro é traba-
lhador, é bom, é inteligente, é honesto, é versátil -, por que este país grandio-
so que temos, está sempre ás voltas com problemas sérios como este, do
endividamento interno, externo, de chapéu na mão? Por que será que nós,
que possuímos este país, este povo, estamos nesta situação?

Costumo responder essas perguntas, dizendo a mim mesmo que, entre
outros, há um fator muito importante, que t a ausência de cultura negocial
no trato da coisa pública. E o que é isso? O nosso Itamaratv, o nosso Mi-
nistério das Relações Exteriores, possuem princípios consagrados e
intocáveis, como, por exemplo, o princípio da autodeterminação e o prin-
cípio da não-intervenção. Precisamos abraçar um outro princípio, que é O

de que pouco valem as boas relações diplomáticas que não redundem em
boas relações comerciais para o País. Seria imitar o que nos ensinam os
outros países, especialmente o Grupo dos Sete, que têm, em cada embai-
xada, em cada consulado, um posto avançado de defesa de seus interesses
comerciais.

O Brasil tem feito péssimos negócios e vai empobrecendo este país
riquíssimo. Por exemplo, a transigência com o contrabando. A televisão



tem mostrado até mesmo armas e munições que passam pela ponte, cha-
mada da Amizade, armamento este que está nas mãos do crime, nas gran-
des metrópoles.

Há outros itens importantes de contrabando, que matam  economia nacional.
Há incoerência também das autoridades fazendárias. Houve um momen-
to em que foram concedidos às montadoras brasileiras 70% de proteção
aduaneira, para proteger a produção nacional. Só que deram 2% de prote-
ção aduaneira, no mesmo período, para a indústria de autopeças, que é a
verdadeira indústria automobilística brasileira. Dizimaram a indústria de
autopeças. As grandes fábricas já foram desnacionalizadas, e as pequenas
entraram em grande dificuldade.

Fizemos outros maus negócios. Temos as taxas de juros que são um péssi-
mo negócio. Este é outro fator de empobrecimento. Basta fazer um cálculo
aritmético simples, com uma taxa de 20% ao ano para mostrar que a dívi-
da é absolutamente despropositada

Temos instrumentos valiosos de fomento para fazer com que haja maior
produção agrícola. O Banco do Brasil é instrumento raro, e ele não está
sendo aproveitado para fomentar nossa agricultura.

Estamos vendo maus negócios, como vimos agora o Banco do Brasil ven-
dendo, por ordem do Banco Central, dólar na bolsa de mercadorias e futu-
ros. Estamos empobrecendo. Não estamos tendo cultura negocial para
administrar a coisa pública.

Senador Roberto Requião - Vamos encerrando esse debate de
"fracassomaníacos" e "neobobos", na linguagem do presidente da Repú-
blica. Vocês lembram que, alguns meses atrás, dizia-se que o Brasil tinha
tomado todas as providências e se ridicularizava, quando diziam que éra-
mos a bola da vez. Economistas como Jeffrey Sacks eram anátemas para as
autoridades econômicas brasileiras.

Mas o desastre veio. Plantávamos 8 milhões de toneladas de trigo, colhía-
mos 8 milhões de toneladas de trigo e consumíamos 8 milhões de tonela-
das de trigo. Trigo é com o Paraná. Nosso Estado produz 60% a 70% do
trigo brasileiro, e a produção caiu para menos de 2%, nós importamos 7%,
e sobrou 1%, porque se plantamos 2%, importamos 7%, temos 9% e consu-
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mimos 8%, sobrou na mão dos agricultores brasileiros 1",, porque os ar-
gentinos nos vendiam trigo com prazo de um ano e juros de 6% ao ano.
Éramos os primeiros exportadores de algodão do mundo, e hoje somos o
quarto importador. O trigo já não vem só da Argentina: o governo liberou
a importação dos Estados Unidos e do Canadá. A agricultura está sendo
arrasada: de uma participação de 44% no produto industrial bruto (PIB)
brasileiro na década passada, passou hoje a 23%, e se pretende uma redu-
ção de 8".

Com a devida redução sociológica, o Brasil precisa restabelecer a confian-
ça no trabalho e gerar possibilidade de trabalho, principalmente para as
populações mais pobres e sem qualificação profissional. Propõe-se
reciclagem cia mão-de-obra, mas só no setor de autopeças foram demiti-
dos cerca de 167 mil trabalhadores. Trabalhadores do setor metal-mecâni-
co de São Paulo são os mais avançados trabalhadores do Brasil; figuram
entre os mais avançados do mundo. E devem ser reciclados para quê?
Para se transformarem em vendedores de cachorro-quente ou bóias-frias
no interior? É evidente que existem outros caminhos.

Quero lembrar uni projeto que precisa ser visto pelas lentes da redução
sociológica, que é o Projeto "New Deal", o novo pacto de Franklin Delano
Rooseveli. Ele, em suas coii\'ersas ao pé do fogo com a população norte-
americana, tinha duas idéias. Uma era: "Se as cidades queimarem, OS cam-
pos se levantarão e reconstruirão as cidades; mas, se os campos queima-
rem, as cidades morrerão de fome." A segunda: "Em cada panela, uma
galinha; em cada propriedade, um poste de energia elétrica." Ele não era
um nostálgico da vida rural, mas conhecia a velocidade com que a
agroindústria dá resposta a estímulos públicos.

O agricultor capitalizado imediatamente melhora a sua vida, consome um
sapato, uma roupa, uma ordenadora mecânica, um trator, um triturador
de grãos. Ele vai ao comércio, o comércio esvazia suas prateleiras, faz eu-
comendas à indústria, ca indústria recupera sua capacidade ociosa. Adi-
ante contrata mais operários e restabelece-se o círculo virtuoso da produ-
ção. Cada operário contratado é uni consumidor. É evidente que essa
não é urna proposta tola e nostálgica de quem acredita que vamos nos
transformar num país agropastoril, mas é o que se pode fazer no rnomen-



to: reforma agrícola, reforma agrária, investimentos pesados em
agroindustriahzaçao e o reingresso do País no processo de produção de
ciência e tecnologia, o que, no entanto, é muito difícil de ocorrer enquanto
a lei de patentes continuar valendo, porque ela nos impõe uma subordina-
ção quase definitiva.

Ciro Gomes assinou, em Ouro Preto, o famoso protocolo que deu uma
sobrevida extraordinária à Argentina, mas que nos deixou cm dificulda-
des bem concretas. Um ROUCO antes de eu tomar posse no Senado Federal,
OS senadores - Se flO me engano, apenas oito deles -, diante de protestos
veementes do senador Josafá Marinho, aprovaram o texto do GAP, que
sequer tinha sido traduzido para o português. Os senadores que votaram
o texto do GAP não falavam o francês, língua oficial da rodada do Uru-
guai. Aprovaram o que não conheciam, votaram no que não interessava
ao País e, assim, tem sido conduzida a política brasileira.

O meu apelo é mais modesto do que um pedido de renúncia. Fernando
Henrique, ou mude ou nos deixe.

Senadora Marina Silva - Temos uma cultura que faz com que, nos Esta-
dos e Municípios, prevaleçam interesses que nem sempre atendem aos
interesses do País. Nós não temos uma elite. Temos uma oligarquia, por-
que a elite é capaz de pensar estrategicamente, de conceber, é capaz de se
colocar dentro de uma situação de crise, abrindo espaço para que a crise se
resolva, até concedendo os seus lucros, fazendo com que possa haver mais
investimentos na educação, mais possibilidade de compra, para que o
mercado volte a ser aquecido - uma série de concessões que uma elite, no
bom sentido da palavra, é capaz de fazer. A oligarquia, não. A oligarquia
quer o lucro fácil, quer a vantagem, a qualquer preço, da casa grande so-
bre a senzala. É essa cultura da elite faltosa e da oligarquia permanente,
que quer o lucro a qualquer custo, às custas da senzala, que faz com que
este país continue atravessando situações como esta. Neste momento de
dificuldade, para pensar sobre os processos políticos e econômicos, é ne-
cessário levar em conta os problemas locais.

Sou autora de uma lei que regulamenta o acesso aos recursos genéticos e
biológicos da riqueza brasileira. O Brasil é o maior detentor de
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importando onde fosse. Onde era possível colocar um poste de luz para
iluminar o caminho de uma escola, hí estava a Cemig. Essa Ccmig é
destruída.

]dos esses questionamentos devem ser feitos de uma maneira efetiva,
para uma reorganização do Brasil e de nosso federalismo.
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Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da
Autonomia dos Estados

Data: 15 de março de 1999

Local: Plenário da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais
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Deputado Anderson Adauto
Presidente da Alerng

Em nome da Assembléia Legislativa de Minas, agradecemos, Com
entusiasmo, a presença de todos e a presteza com que atenderam ao cha-
mado para participar deste importante momento de mobilização em defe-
sa da autonomia dos Estados federados. A Presidência passa a coordena-
ção dos trabalhos ao deputado Durval Ângelo, 2°-vice-presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Deputado Durval Ângelo
2°-vice-presidente da Alemg

A proposta da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos
Estados nasceu na última reunião dos governadores, em Porto Alegre. Num
fórum paralelo, naquele momento, com a presença de deputados estadu-
ais e federais de oito Estados da Federação, decidiu-se constituir uma frente
parlamentar que provocasse a discussão do pacto federativo nos Estados
brasileiros, a fim de não só colocar um marco maior na discussão das dívi-
das públicas dos Estados e Municípios brasileiros, mas também de deixar
bem claro que, ao falar em princípio federativo, estávamos, antes de tudo,
falando em democracia. Quanto mais próximas as ações públicas e a inter-
venção do setor público estiverem da população, mais facilmente a soci-
edade poderá exigir e cobrar os seus direitos.

A idéia do pacto seria ampliada mediante processo de debate e dis-
cussão do qual participariam os Estados-membros da Federação. Essa Fren-
te, no entender dos deputados que estavam no Rio Grande do Sul, iria
provocar um trabalho de discussão itinerante pelos Estados, envolvendo
também a sociedade civil organizada. Naquele momento, surgiu a pro-
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posta de que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais sediasse
a realização do lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Autono-
mia dos Estados.

Só que em Minas, em função de algumas questões peculiares, está-
,,, amos desenvolvendo um movimento mais amplo, que se intitulava, por
proposta do presidente da Assembléia, deputado Anderson Adauto, "Mi-
nas Unida Vence a Crise". Essa ação do Poder Legislativo mineiro tem
hoje, neste momento nacional de lançamento da Frente Popular, uni im-
pulso a mais para discutir com a sociedade mineira a questão da dívida do
Estado de Minas Gerais e os impasses atuais na relação com o governo
federal. Mas sabemos que a experiência de Minas Gerais também poderá
servir de modelo para que os Estados da Federação compreendam, mais
ainda, que não adianta discutir pacto federativo sem envolver a sociedade
civil organizada, sem discutir algumas questões maiores da própria de-
mocracia e sem discutir a própria questão social.

Pronunciamentos dos Representantes dos Estados

Senadora Marina Silva
PT/AC

A pior mazela da dependência dos Estados cm relação à União tal-
vez possa ser colocada cm dois planos. O primeiro refere-se à centraliza-
ção praticada, gradativa e processualmente, após a Constituição de 1988,
cm que instit-uímos uma relação de autonomia com os Estados e Muni-
cípios e uma rcccntralização por parte do governo federal.

O outro aspecto é que os flOSSOS Estados, principalmente aqueles
que têm caráter de dependência econômica, colocam-se diante do gover-
no federal de maneira subalterna.

O fato de sermos dependentes nos têm levado a praticar a velha
política de "andar de pires na mão", de trocar algum tipo de benefício
para os nossos Estados pelo voto da bancada, para votar a favor da refor-
ma da Previdência, das privatizações e de urna série de questões que são
nefastas ao interesse público e ao interesse nacional.
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É preciso que se mude essa realidade. Os governos e os Estados
devem buscar sua autonomia a partir de uma nova política e de uma nova
postura, como a adotada pelo governador Itamar Franco e pelos governa-
dores dos demais partidos de oposição, como Olívio Dutra, Jorge Viana,
Zeca do PT e o companheiro Lessa. Essa nova postura de ter programa e
propostas para enfrentar a crise, a partir dos Estados, é que deve ser a
marca dessa nossa luta.

Vamos estar agora nos preparando para enfrentar a batalha que
todos OS trabalhadores do País terão, a partir de 1° de maio. O governo
colocou a possibilidade de um aumento de 6% para os salários - o que é
uma vergonha - e agora sequer fala mais nesse percentual. Teremos uma
grande batalha.

Proponho a elaboração, pelos governadores, de uma agenda social
para discussão, como forma de demarcar a autonomia e o respeito que
queremos, a partir de uma visão afirmativa, questionando essa política do
governo de atraso econômico e social.

Espero que os governadores - principalmente os da oposição - apre-
sentem uma agenda social. No Acre, estamos trabalhando uma agenda
voltada para o investimento na geração de emprego e renda, na saúde e na
educação. No caso do flOSSO Estado, por se tratar de uma economia dentro
da floresta amazônica, vamos fazer um programa ousado de desenvolvi-
mento sustentável. Assim, poderemos mostrar que é possível
compatibilizar crescimento econômico, justiça social e preservação do meio
ambiente.

Espero que possamos sair daqui com o compromisso de que va-
mos colocar OS problemas e fazer denúncias, mas também vamos sugerir,
concretamente, o caminho que o Brasil deveria tomar diante da crise, a
partir dos nossos Estados. Porque falam da macroeconomia, mas sobre a
economia do cotidiano, de quem está desempregado, de quem está sem
condições de sobrevivência, ninguém fala. A Federação nada mais é que a
unidade dos Estados, dos Municípios e dos cidadãos do País, daqueles
que ainda não desistiram de lutar pela sua dignidade e pelo respeito à sua
capacidade de sair da crise.
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Deputado estadual Cláudio Vereza

PT/ES

Venho a esta tribuna especialmente para desvendar um pouco do
nIarkL'!inç que o governo do Espírito Santo, José Inácio, tem feito, com o
objetivo de construir um contraponto aos governadores de partidos de
oposição.

Gostaria de desmistificar esse trabalho que tem sido feito, especial-
mente na mídia nacional.

O governo começa com uma primeira grande mentira, ao anunciar
a demissão de 21 mil servidores. Na verdade, fez apenas a suspensão de
contratos temporários por dois meses e meio, com o objetivo de economi-
zar durante esse período. Agora, já está recontratando praticamente todos
os 21 mil servidores, que pertenciam a setores básicos como saúde, educa-
ção e segurança. Ele não tinha como manter esses contratos suspensos.

A segunda grande mentira é o anúncio de que o Estado gasta 95%
de sua receita com a folha. Ao fazer esse cálculo, o governo está retirando
da receita os recursos correspondentes a 43% da receita de ICMS para o
Fundo de Atividades Portuárias, um incentivo para empresas importado-
ras. Não é, também, revelada à população a questão da dívida do Estado
com a União.

O Estado gasta quase 22% de sua receita com o pagamento da dívi-
da com a União, e, em nenhum momento, o "amigo n° 1" do presidente da
República leva essa questão em consideração, não questiona o fato, dizen-
do que tem que honrar esses compromissos. E o Estado vai à falência.

O governador não questiona a Lei Kandir. O Espírito Santo é, pra-
ticamente, uma plataforma de exportaçãoem que é calcada sua economia.
Com a Lei Kandir, não há formas de um Estado como o Espírito Santo
sobreviver. E o governador também não fala no FEF, que retirou dos Esta-
dos e dos Municípios uma quantidade imensa de recursos.

Mas a grande mentira foi aquela montada especialmente para a
mídia, na visita do presidente, do "imperador", ao Espírito Santo. Ele foi
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ao Espírito Santo inaugurar uma escola, que não foi construída com recur-
sos da União, para inaugurar um sistema de comunicação por via de com-
putador, que não foi instalado com recursos da União e para abrir o ano
letivo, que só COCÇOU hoje, dia 15 de março - ele esteve lá no dia 22 de
fevereiro. Foi uma imensa mentira para o País inteiro, a fim de fortalecer o
governo do Estado, como uma espécie de bom aluno - melhor do que o
professor -, que está fazendo o grande dever de casa.

A única medida de impacto tomada, algo que ele chama de
"contingenciamento de 20% do salário de todos OS servidores", é uma
medida completamente inconstitucional, ilegal, que já recebeu mais de 20
liminares na Justiça do Trabalho; É uma medida de curto prazo, que não
terá condição de vingar, já que é ilegal, um verdadeiro confisco de salário,
sem data garantida para devolução. Ele apresenta, no seu pacote de refor-
ma, a proposta de extinção dos conselhos populares, dos conselhos de
representação das diversas políticas de saúde, de educação, os conselhos
de uma maneira geral, dizendo que isso é uma política de economia.

Sem a participação da sociedade na definição das políticas de nos-
so país, não existe solução, não existe nada de novo. E o governo do Espí-
rito Santo, que se diz integrado à modernidade pregada por Fernando
Henrique, propõe simplesmente a extinção de todos os conselhos que pre-
vêem a participação da sociedade. Propõe também uma agressão às mu-
lheres, com a extinção das delegacias de mulheres, uma conquista do País
inteiro.

Quero reforçar essa Frente, a ela me integrando, contra essa total
submissão de diversos Estados - e, infelizmente, o meu - à União, que,
por sua vez, submete-se ao famigerado FMI. Temos de lutar contra isso.

Deputado estadual Rubens Otoni Gomide
Vice-presidente da ilssembleia Legislativa de Goiás

Trago o apoio do povo de Goiás a toda essa discussão do pacto
federativo e à formação da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia
dos Estados.
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Em Goiás, a situação não é diferente. Li também sentimos os efei-
tos da política do governo federal, que insiste em centralizar, reter, seqües-
trar recursos dos Estados, não para executar políticas públicas, mas sim-
plesmente para pagar luros da agiotagem internacional.

Não há como ficar indiferente a isso porque as consequências são
multo graves para o flOSSO povo. Por isso, irmanamo-nos no esforço de
construir uma nova relação entre a União e os Estados, para podermos no
Brasil, um flOVO modelo de desenvolvimento econômico-social que aten-
da à maioria do povo brasileiro.

Nosso objetivo, ao respaldar a formação dessa Frente, é fortalecer
os Estados, deixando-os cm condições de ter sua autonomia, de recuperar
suas prerrogativas. Devemos discutir o pacto dos Poderes instituídos no
Brasil - o Judiciário, o Legislativo e o Executivo - e garantir também a
participação popular, porque o pacto federativo realmente será garantido
nas ruas, com as pessoas discutindo, debatendo, pressionando, fazendo
realmente valer aquilo que é o interesse da maioria da população.

Em Goiás, já formamos a Frente Parlamentar em Defesa do Brasil,
com a maioria dos deputados estaduais respaldando nove partidos políti-
cos. Lançamos, na semana passada um movimento em defesa do Brasil,
com a participação de 73 entidades e de todos os partidos políticos, e, no
próximo dia 26, estaremos nas ruas Levando a nossa mensagem, fazendo
com que o povo realmente partícipe e influencie, decisivamente, nesse novo mo-
delo de desenvolvimento que precisamos buscar para o nosso pais.

Deputado estadual Elarniim Miranda

PMDB/MT

Mato Grosso é solidário nessa proposta, mas, antes de prosseguir,
queria dizer que, ontem u noite, li a entrevista do ex-ministro Maílson da
Nóbrega, em que ele dizia que foi praticamente convidado para ser o mi-
nistro da Fazenda no governo Sarney, mas que sua indicação só se consu-
mou depois que ele conversou com o dono da Rede Globo, dr. Roberto
Marinho. Este é o País, esta é a Pátria em que vivemos, onde um grupo de
comunicação decide quem vai ser ministro de Estado. E aqui viemos falar
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em soberania... Que soberania é essa, em que o poder central não tem po-
der para escolher um ministro e vai submeter seu nome a um grupo de
comunicação que manipula e forma a opinião pública contra os interesses
públicos e contra OS interesses do povo brasileiro?

O conceito de soberania terá de ser revisto. Terão de ser revistas as
aulas de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado. Não se pode
mais mentir que este País é soberano, quando cada um de nós sabe que
estamos atrelados ao capital internacional e que temos um governo que
não está em posição vertical, porque lhe falta brio e lhe falta coragem.

É necessário mudar esse relacionamento. Aqui se começa a rever
os valores da Pátria. Ocupem-se as ruas, as fábricas, as universidades, as
casas dos trabalhadores, do negro, do índio, da mãe solteira, para discutir
com eles que este País não nos pertence. Para discutir que a nossa sobera-
nia não existe e para dizer-lhes que foi aqui, em Minas, que começou um processo
de rebelião, ao qual o Mato Grusso, por meio de dois de seus deputados, adere.

Esse movimento suprapartidário terá nosso apoio. Ainda que a
globalização seja inevitável, que esta pátria possa ser dirigida pelos brasi-
leiros e para os brasileiros.

Deputado estadual Loester Nunes de Oliveira

PDT/MS

O Estado do Mato Grosso do Sul é governado, em uma linha de
oposição ao presidente da República, pelo ex-deputado Zeca do PT, um
homem de firmeza e coerência, que pegou um Estado com quatro folhas
de pagamento atrasadas. O Estado está totalmente destruído, e, nesta hora,
não podemos ficar parados. Precisamos participar da luta pela mudança
desse modelo político que está implantado em nosso país.

Nesta oportunidade, quero responder àqueles que, de uma ou de
outra forma, fizeram críticas ao governo do Estado do Mato Grosso do
Sul, por não ter ele decretado a moratória, acompanhando o governador
de Minas Gerais. Quero dizer que o Estado do Mato Grosso do Sul e o
Estado de Minas Gerais estão em situações diferentes. Oxalá fosse o flOSSO

governador um homem com a força do governador de Minas Gerais, um
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ex-presidente da República, o pai do Plano Real, o mentor do atual presi-
dente da República.

Mesmo com toda essa força política, com seu passado limpo e ho-
nesto, o governador de Minas Gerais está sendo ameaçado de interven-
ção. Se isso estivesse acontecendo em meu Estado, já teria havido a inter-
VcflÇã() há muito tempo. Por isso, temos de colocar as coisas em seu devi-
do lugar. Nosso governador está unido com OS governos de oposição e
está trabalhando, mas não pode, de maneira alguma, tornar posições que
venham a prejudicar nosso Estado.

Deputado estadual Edson Rezende
I'SB/iVIG

A lógica neoliberal tem-nos levado de nação a mercado e de cida-
dãos a consumidores.

() Brasil tem sido refém do FMI, do Banco Mundial e dos
megaespcculadores. Os resultados são a recessão económica, o desempre-
go cm massa, as desigualdades sociais nunca vistas, o sucateamento dos
serviços públicos, a queda na qualidade de vida da população brasileira,
colocando em risco as instituiçóes e promovendo a desagregação social.

O grande risco que, responsavelmente, devemos levantar é o
problema da turbulência social que se avizinha se não resolvermos esse
caos. Por outro lado, a Constituição-cidadã tem sido descumprida a
todo momento por meio de medidas provisórias e de decretos, o que
provoca o desequilíbrio entre os Poderes. O governo federal desorga-
niza os Estados nas suas finanças, nos seus problemas sociais, quando
deixa de repassar grande parte do Fundcí, quando institui a Lei Kandir
e o Fundo de Estabilização Fiscal, retirando dos Estados e Municípios
20 sua arrecadação. E assim que estão feridos o pacto federativo e
a autonomia dos Estados.

Minas, mais uma vez, levantou sua voz na luta em prol da liberda-
de da maioria da população, que sofre com o desemprego, com a miséria,
com a violência, com o problema grave da saúde, com o analfabetismo e
tantas outras mazelas. É por isso que Minas Gerais se levanta, não num
sentimento único e exclusivo de Estado, mas porque percebe o sentimento
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de todo o País, daqueles que não acreditam mais nesse presidente, nas
suas políticas neoliberais

Esse é o grito de liberdade que parte de Minas Gerais. Durante março
e abril, cm todos os rincões de Minas, o pacto federativo estará sendo
debatido.

Agora é hora de colocar o bloco na rua, porque acima dos Municí-
pios, está o povo, acima do Estado, estão os Municípios, e acima da União,
estão os Estados. Mas, em primeiro lugar, está o povo de Minas Gerais e o
povo de todo o Brasil.

Gostaria de ler uma poesia de Carlos Drummond de Andrade: "Es-
tou preso à vida e olho meus companheiros. / Estão taciturnos mas nu-
trem grandes esperanças. / Entre eles considere a enorme realidade. / O
presente é tão grande, não nos afastemos. / Não nos afastemos muito,
'amos de mãos dadas."

Deputado estadual Gabriel Guerreiro

I'Ml)B/PA

Qual é o papel da Federação? O governo da Federação deve pro-
mover a eqüidade entre os Estados federados. Deve haver um sistema de
vasos comunicantes para que as situações se equilibrem. Isso não vem
ocorrendo há muito tempo no Brasil.

Durante a Constituinte, da qual tive o orgulho e a honra de partici-
par, fizemos uma redistribuição do bolo tributário nacional, tentando me-
lhorar a situação dos Estados e, principalmente, a dos Municípios. Uma
nova divisão desse bolo tributário foi proposta e aprovada na Constitui-
ção, e hoje, com a seqüência de reformas feitas, concentrou-se novamente
a renda nas mãos da União, que não cumpre o papel de distribuição dessa
renda para minorar os enormes desequilíbrios regionais existentes flO País
- que o digam o Nordeste, o Norte e o Centro-Oeste.

É preciso que se faça a revisão do pacto e das posições atuais do
governo federal, que retomou dos Estados e dos Municípios os valores
determinados pela Constituição, por meio de medidas provisórias e leis,
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que n() têm o mesmo valor da Constituição. O que é o FEF OU a Lei Kandir
para OS Municípios, senão uma maneira de açambarcar e reconcentrar o
dinheiro nas mãos do governo federal, para atender a seus interesses?

Gostaria de colocar aqui, também, a questão da iniciativa e da prer-
rogativa das leis. Existe má distribuição das competências para legislar
entre a União, os Estados e os municípios. A hipertrofia do Executivo im-
põe aos Legislativos estaduais e municipais limitações extremamente du-
ras no que concerne à iniciativa das leis.

O Pará quer discutir esse novo pacto federativo tem sugestões a
apresentar. Queremos para o Brasil um desenvolvimento que garanta a
nós, da Amazônia, e principalmente do Pará, participação efetiva nas de-
cisões que nos dizem respeito e naquilo que a Federação tem a obrigação
de fazer, que é criar alternativas para minorar as diferenças regionais.

O Pará tem contribuído decisiva mente com a balança comercial
brasileira. Demos um superávit de RS 1,7 bilhão ao ano, pelo menos nOS
últimos 15 anos, para a balança comercial. Entretanto, o retorno tem sido
mínimo, e não recebemos do governo federal um tratamento adequado.

A Federação brasileira deve aos Estados menos desenvolvidos uma
nova ordem, e os Estados federados do Sul e do Sudeste precisam rever
suas posições em relação ao grande problema nacional. Temos problemas
políticos. O governo brasileiro sacrificou este país. Precisamos mudar muita
coisa no Brasil. 1 'ortanto, essa discussão tem o nosso apoio, temo apoio do Estado do
Pará, independentemente das colorações partidárias a que pertencemos.

Deputado frei Anastácio Ribeiro

PTIJ'B

Minas Gerais pegou a régua e o compasso e traçou o seu destino.
Cabe a nós, neste momento, traçar também fl0550 destino, o destino da
nossa nação, do nosso Estado. A Paraíba é um Estado com 3,5 milhões de
habitantes, sendo que cerca de 7()' da população vive com urna renda
mensal de 1/4 do salário mínimo.
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Nos últimos cinco anos, flOSSO Estado se endividou cada vez mais e
pagou R$ 660 milhões, desembolsando mensalmente 16% do seu orça-
mento para pagar as dívidas ou os juros da dívida corri a União. Hoje, a
dívida da Paraíba com o governo federal é superior a R$ 2 bilhões. Pagá-la
é levar a população do nosso Estado a viver, cada vez mais, na fome e na
miséria. Dessa forma, cometeremos um crime, porque nosso povo será
submetido a todo tipo de exclusão na Federação brasileira.

Não lutar por um novo pacto federativo é se submeter ao papel de
rainha da Inglaterra, é traição ao voto popular que tivemos, é um erro
irremediável, um crime que não prescreve.

O que Itamar Franco fez, decretando a moratória, não é calote nem
palavrão. A moratória é ditada pelo interesse público e não pelo privado.
É uma necessidade, até que se defina o pacto federativo, que não existe
mais. O Brasil, de república federativa, passou a república provincial, em
que flOSSOS governantes vivem com o pires na mão a pedir ao rei. Os Esta-
dos, como cordeirinhos, submetem-se a todo tipo de humilhação, sem que
haja sensibilidade para com nosso povo.

Na Paraíba, os trabalhadores do campo vão às ruas, o movimento
organizado da cidade vai às ruas, para exigir que de fato se mude toda
essa política que aí está.

Deputado estadual Ribamar Pereira

PM1)B/I'I

O Piauí veio dizer sim a Minas Gerais. Veio dizer aqui, em nome da
Assembléia Legislativa, onde sou o líder do PMDB, que iremos às ruas
para dizer que Minas Gerais está certa, para dizer ao povo piauiense que
Itamar Franco está certo.

Tenho certeza de que todos farão o mesmo para que acabe, de uma
vez por todas, essa farsa em que o governo federal quer culpar o governa-
dor Itamar Franco pela situação em que o País se encontra. Em alguns
momentos, os brasileiros, iludidos pela grande imprensa nacional, tive-
ram essa dúvida, mas, com certeza, iremos às ruas e às praças para dizer
ao povo piauiense que itamar continua a merecer a admiração do povo
brasileiro.
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Estamos aqui nessa missão de lutar -e discutir com esse povo, com
os trabalhadores do campo e da cidade, com as associações, com a Igreja.
1 laverernos, sim, a partir de Minas Gerais, de dar esse grito de indepen-
dência e lutar para que o País realmente encontre novos rumos na política
e na administração.

Deputada estadual Cida Diogo

PTIRJ

Muito mais que defender a autonomia dos Estados, o lançamento
da Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Estados vem defen-
der a soberania do nosso país. O governo federal vem impondo ,-i UOSSO país
uma submissão em relação ao FMI e aos especuladores internacionais e quer
obrigar os Estados a seguir essa mesma linha de submissão. Esse movimento
representa um momento importantíssimo na defesa da nossa nação.

Temos de centrar todos os esforços no sentido de colocara popula-
ção consciente da grave situação por que nosso país atravessa, da ne-
cessidade da rnobilizaçao nacional, de colocar a população na rua com
o objetivo de obrigar esse governo federal a rever suas relações com os
Estados brasileiros e com o FMI. Não satisfeito de já ter privatizado quase
a totalidade do patrimônio nacional, esse governo anuncia a privatização
da l'etrobrás, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Daqui a
pouco, teremos a privaLizaç() da Amazônia e do quintal de i1uss1 casas.

Devemos sair daqui corri uma proposta concreta de atuação de rua,
para organizar esse movimento e trabalhar pela mobilização nacional. Já
se aponta que, em Minas, no dia 21 de abril, vai se realizar um grande ato
nacional, no Município de Ouro Preto.Na semana do dia 21 de abril, todas
as Assembléias Legislativas realizem atos. lemos de voltar para flOSSOS

Estados com o compromisso de fazer um grande ato em cada Assembléia
Legislativa deste país e estimular outros Estados que não estão represen-
tados aqui hoje a fazerem o mesmo, com vistas a fortalecer esse movimen-
to e preparar essa grande mobilização do dia 21 de abril.
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Deputado estadual José Mário de Meio
PDT/RO

Gostaria de trazer um comunicado do povo de Rondônia ao povo
de Minas Gerais: o sacrifício imposto a esse povo aqui não é em vão. O
sacrifício, assim como na Inconfidência, trará não só a autonomia, mas
algo intrínseco a todo o povo brasileiro, que é o direito à cidadania, que
nos estão tolhendo neste país. Rondônia é um Estado que tem um poten-
cial muito grande, está equalizando suas riquezas na área mineral, é um
grande produtor de grãos, mas tem um problema vital que é a questão da
energia.

Temos um problema grave no Estado do Amazonas, que é a ques-
tão do gás de Urucu: o governo do Estado insiste em mudar o traçado do
gasoduto por uma questão de ICMS. Querem fazer uma estação no muni-
cípio de Humaitá, para que tenham em mãos o ICMS recolhido no Estado
de Rondônia. Assim, solicitamos à Assembléia Legislativa do Estado do
Amazonas que discuta essa situação com o governo do Estado. Necessita-
mos urgentemente dessa energia para potencializar o nosso Estado.

Quanto à submissão dos governos estaduais ao poder central, no
Estado de Rondônia, a pedido do governo anterior, o Banco Central inter-
veio no Banco do Estado em meados de janeiro de 1995. Nosso banco
tinha um déficit em torno de R$ 70 milhões Nosso Estado aceitou a inter-
venção, porque a situação fl() comportava outra solução. O banco ficou
sob o regime de administração especial temporária - que seria para fazer
uma análise e dar uma solução mais rápida possível para a situação.

No entanto, o Banco Central, por intermédio de seu preposto, pas-
sou três anos e meio controlando o Banco do Estado de Rondônia e nos
entregou uma dívida de R$ 50() milhões - não compete ao nosso Estado
pagar. Essa dívida, negociada em 30 anos, representará um gasto de RS 3
milhões por mês. Para Estados como Minas Gerais e outros esse número
não representa nada, mas, para o povo de Rondônia, esses recursos são essenci-
ais para a saúde, para a educação e para estradas, de que todos necessitamos.



Deputado estadual Édio Vieira Lopes
PPB/R R

Como não poderia deixar de ser, a pauta de todas as intervenções,
até o momento, foi a questão econômica. Gostaríamos de enveredar por
outra área.

No nosso entendimento, a questão é muito mais ampla. O Brasil
precisa urgentemente repensar não só a questão tributária, de arrecadação
e divisão da receita entre os membros federados, mas também repensar a
autonomia dos Estados. Os Estados não têm competência de legislar so-
bre absolutamente nada. Que me perdoe este santuário do Parlamento
brasileiro, a Assembléia de Minas Gerais, mas estamos caminhando
celeremente para ser peças decorativas. Não é á toa que grande parte da
imprensa nacional já começa a perguntar para que existem as Assem-
bléias Legislativas dos Estados.

Vejo, no artigo 49 da nossa Constituição, que o Poder Executivo,
para alienar urna área de 2.0() hectares ou mais, tem de pedir o ad refere;, -

dum do Congresso Nacional. No entanto, baseado nos estudos de urna
Funai arcaica, corrompida, incompetente, órgão de quarto ou quinto es-
calão dessa República, esse mesmo Poder Executivo pode, sem ouvir o
Congresso Nacional, os Estados OU as Assembléias dos Estados, de uma
canetada, demarca urna área de mais de 9 milhões de hectares, maior que
Portugal e maior que a Bélgica e a Holanda juntas, para não mais que 6 mil
índios.ios.

Não adianta ficarmos crucificando uni presidente da República. O
culpado é o Congresso Nacional, que não avoca para si a competência de
legislar. Está aí o instituto da medida provisória, por meio da qual o Con-
gresso Nacional delega ao presidente da República a única prerrogativa
inalienável do legislador, que é a de legislar. F depois, ficamos chorando o
leite derramado. Éé preciso reescrever as competências da União, dos Es-
tados e dos Municípios. Aí, então, teremos uma federação de tato.

Em nome da Assembléia do Estado de Roraima, menor Estado des-
te país, quero dizer que estamos solidários com Minas. De onde poderia
nascer um movimento de ressurreição da Federação brasileira senão das
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Minas Gerais, histórica e tradicional vanguarda de todas as bandeiras de
salvação deste país?

Deputado federal José Dirceu
PT/SP

Venho falar em nome da Assembléia Legislativa de São Paulo e de
seu povo, já conscientizado, até porque é vítima dos efeitos da
reconcentração tributária e do rompimento do pacto federativo a que
estamos assistindo desde 1993. Lutamos 21 anos contra a ditadura militar
e conquistamos a Assembléia Nacional Constituinte, o Congresso Consti-
tuinte.

E foi naquele pacto constitucional que os Municípios e os Estados
brasileiros receberam a autonomia político-administrativa, e o Parlamen-
to, a Câmara Municipal e a Assembléia Legislativa receberam de volta a
iniciativa em matéria financeira e orçamentária e o poder de legislar. As-
sistimos, no Brasil, ao rompimento desse pacto federativo, não só por meio
do FEF, da Lei Kandir, do Fundo de Valorização do Magistério e Desenvol-
vimento da Educação, da negociação da dívida dos Estados no ano passa-
do, mas, principalmente, pelo esvaziamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados e do Imposto de Renda, que é a base para o Fundo de
Participação dos Municípios e dos Estados, e o esvaziamento do ICMS,
que é a base para a cota-parte de 25% dos municípios.

A criação da CPMF, do Imposto Seletivo sobre Combustíveis, a con-
solidação e o aumento da contribuição sobre o lucro da Cofins, do Impos-
to sobre Operações Financeiras, significam o esvaziamento do Imposto de
Renda e do IPI. Se nós não levantarmos o País contra essa política, teremos
o fim da Federação e a redução dos governadores e dos prefeitos ,1 delega-
dos do poder central.

Estamos assistindo a um processo de municipalização da educação
e da saúde. Os municípios, na verdade, sustentam, de certa forma, a segu-
rança pública, porque sustentam a Polícia Civil e, em grande parte, a Jus-
tiça Eleitoral e a Militar.

Assistimos também ao agravamento da crise social, com o desem-
prego e o empobrecimento da maioria da população, com o aumento das
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tarifas públicas, dos impostos, com a redução do valor real do salário, com
a desvalorização cambial e com a volta da inflação. A demanda vai bater
às portas de quem? 1 )os prefeitos e dos vereadores. Do sistema de saúde,
de educação do Estado e do município. ()iide vão explodir a violência e a
criminalidade? Nas cidades, não em Brasília, não na União.

Não existe a União: o que existe são as cidades, o povo brasileiro.
Por isso a Assembléia Legislativa de Minas e todos que estão aqui, cm boa
hora, criam essa Frente Parlamentar em Defesa da Autonomia dos Esta-
dos. Espero que todos que estamos aqui hoje, deputados, senadores, cida-
dãos, representantes de entidades, de partidos, cada um cumpra o seu dever.

No dia 26 de março, vamos realizar um fórum nacional de lutas,
que Lula e nós todos lançamos hoje aqui em Minas Gerais e que agrega OS

partidos de esquerda e da oposição e 60 entidades nacionais, como CUT,
MST, Contag, OAB, CNBB e Central de Movimentos Populares.

Vamos lançar uma grande mobilização no País. Que todos os Esta-
dos criem um fórum nacional de lutas, reunam suas entidades, suas asso-
ciações, e ocupemos as ruas do Brasil. Que o povo brasileiro tome a pala-
vra, porque so ele poderá romperromper com esse impasse e restabelecer não só o
pacto federativo, mas fazer o governo de que o Brasil precisa.

Deputado estadual José Augusto Puglisi
PMI)BITO

Inicio minhas palavras cumprimentando O POVO de Minas Gerais
por ter eleito, como governador deste Estado, esse homem honrado) que
foi presidente do Brasil e teve a coragem cívica de decretar a moratória,
para que nós pudéssemos, hoje, estar aqui para repensar o Brasil.

E repensar o Brasil é repensar os Poderes: o Legislativo, o Executi-
vo e o Judiciário. lbdos sabemos que hoje impera a lei do "manda quem
paga, e obedece quem tem juízo". Há urna prepotência do Poder Executi-
vo nacional com relação aos Executivos estaduais. Se não fosse assim, o
presidente da República não teria bloqueado os recursos de Minas,
porque seu antecessor não pagava as contas, mas OS recursos entravam. E
assistimos a essa mesma prepotência na relação entre Executivos estadu-
ais e os Poderes Legislativo e Judiciário.
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No meu Estado, o Tocantins, o governador Siqueira Campos demi-
tiu o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Como se fosse um
empregado seu. Gastaram-se 6() dias para que ele retornasse aos seus tra-
balhos por via do Supremo Tribunal Federal.

O Poder Legislativo, em sua maioria, obedece aos governadores e
ao presidente. O Congresso Nacional deu um péssimo exemplo ao apro-
var o FEF, que retirou OS já minguados recursos dos governos estaduais e
municipais. O dinheiro é pouco, e ainda foram retirados mais 20%. Deu
outro péssimo exemplo ao assinar uma carta em branco, para que o sr.
presidente da República pudesse vender os bens do Brasil. E isso foi se-
guido por vários governadores. No meu Estado, não foi diferente, quan-
do, com um decreto parecido, avocou para si e para a sua assessoria o
direito à priva tização.

É necessário o fortalecimento dos partidos políticos, para que pos-
samos cobrar, em qualquer instância - municipal, estadual OU federal -
que o candidato que, nas praças públicas, defendeu uma bandeira, defen-
deu uma doutrina, não vá chegar ao Parlamento e agir contrariamente
àquilo que pregou.

Estamos juntos, Minas Gerais, nesta luta que só terminará quando
todos nós, homens e mulheres de bem, estivermos legislando tão-somente
para transformar nossos dias em dias melhores.

Deputado federal Sérgio Miranda

I'CdoB/MG

A grande inovação deste debate para o quadro político, é que o
governador Itamar Franco compreende que a governabilidade dos Esta-
dos depende da mudança do modelo econômico que entrou em crise e
que, a partir do acordo feito entre o governo federal e o FM1, aprofundou
essa tendência, trazendo para Estados, Municípios e povo brasileiro difi-
culdades insuperáveis.

Chamo a atenção também para as possíveis manobras cm que pode-
remos ser envolvidos. Vou citar apenas uma: houve uma reunião, cm Brasília,
entre alguns governadores, o ministro Pimenta da Veiga e o ministro Pedro
Malan, em que se anunciou a proposta de tirar o FPE e FPM do FEF. Quero
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denunciar isso, que é uni 	ao setor social do País. Os governadores que
aceitam isso estão saindo da frigideira e caindo na brasa.

O que o governo federal quer essencialmente? Aumentaram as con-
tribuições sociais CSLL, Cofins, CPMF, e vão retirar 40°, que estava vin-
culado à ação social, à saúde e,) previdência, para pagar a dívida. Todos
nós ficamos atônitos -eles estão aumentando apenas a contribuição. Como
vão pagar divida com contribuição? E os governadores dizem que está
bom. Está bom coisa nenhuma. Isso é uma traição ao setor social do País,
ao contrário do governador Itamar Franco, que tem a coragem de dizer
que quer a eliminação do FEF.

Estamos começando aqui, em Minas um movimento que, antes de
ser organizado, de ser mobilizada a sociedade, necessita de esclarecimen-
to, de ser tirada essa névoa que existe na cabeça dos brasileiros, articulada
pelo governo federal e pelos poderosos meios de comunicação.

A partir do esclarecimento, temos condições de mobilizar a socie-
dade. Esse movimento tem um adversário que tem nome e sobrenome:
Fernando 1 lenrique Cardoso e sua política "antipátria" e "antipovo". Não
mudaremos o País se não mudarmos o Fernando Henrique. E um movi-
mento que tem um objetivo: um outro projeto vai nascer da negação do
modelo que está aí.

Deputado estadual Márcio Cunha
ÍMDB/MG

Partiu de Minas, mais uma vez, a grande resistência. Vou-me ater
ao tema da minha inscrição, mas não poderia deixar de dizer que não
admitimos a forma como foi Íeita nem corno vinha sendo conduzida a
questão da dívida do Estado de Minas Gerais, pactuada pelo governo pas-
sado em condições que ele próprio, numa mensagem à Assembléia, reco-
nhecia de cumprimento impossível.

Minas reconhece seus débitos; Minas sabe perfeitamente honrar os
seus compromissos, mas nao aceita omissão; Minas não aceita submissão.
E foi esse o recado que, por nosso líder maior, o governador Itamar Fran-
co, demos à União e a este país.
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Não podemos permitir que a União continue a forçar OS Estados-mem-
bros da Federação a serem meros pedintes. Os críticos, os adversá-
rios do governador Itamar Franco, na pior das hipóteses, reconhecem que ele
intuiu que esse modelo federativo é fracassado e que, portanto, tem de ser
redimensionado, rediscutido e transformado. Por isso alguns dos deputados,
entre eles o Durval Ângelo e o presidente Anderson Adauto, junto com com-
panheiros do Rio Grande do Sul, idealizaram este movimento.

Consagrarmos essa frente parlamentar é de fundamental impor-
tância para dizer ao País inteiro que as instituições têm de ser efetivamen-
te respeitadas. E não podemos mais permitir que essas questões sejam
deturpadas. A partir deste final de semana, estaremos em audiências pú-
blicas em diversas regiões do Estado - para ser mais preciso, em 15 cida-
des-pólo -, para onde levaremos a realidade dos números, a realidade da
dívida, para mostrarmos ao povo mineiro que o governador de Minas, dr.
Itamar Franco, agiu com responsabilidade, dentro da lei e, acima de tudo,
preservando a instituição que é o Estado de Minas Gerais.

Renato Barros
Representante do Fórum i)e,nocrático e Popular de Minas Gerais

É um marco importante a organização, por esta Assembléia, da ati-
'idadc de hoje, que nos fortalece cada vez mais, para que possamos sair às

ruas, neste momento crucial para o povo brasileiro, quando se abre o de-
bate sobre a questão da dívida externa e da mudança política da economia
do nosso país.

O povo de Minas Gerais já tem agendada, para o próximo dia 26 de
março, uma grande manifestação, o "Dia Nacional de Luta. Basta de FHC.",
para a qual estaremos chamando todos OS segmentos organizados da soci-
edade. Queremos ir às ruas, questionar essa política econômica, que é
"antipovo" e que destrói os brasileiros.

Também estaremos organizando em Belo Horizonte, no dia 9 de
abril, um júri popular, para o qual estamos convidando personalidades
nacionais - e quero levar o convite a todos OS parlamentares. Estaremos na
Praça Sete, julgando esse governo, com sua política de destruição e
entreguismo da economia do nosso país.
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É necessário que não somente Minas Gerais, mas todos OS Estados
e Municípios se organizem e saiam às ruas, para que possamos combater e
dar uni "hasta" a esse governo. E preciso também ressaltar a importância,
para nos e para o povo brasileiro, do dia 21 de abril. Esperamos, com isso,
chamar a atenção do povo brasileiro, para que consigamos fazer grandes
mudanças.

1 loje, às 19 horas, estaremos na Escola de Direito, na Praça Afonso
Arinos, realizando a plenária do Fórum Democrático e Popular, quando
discutiremos a preparação dos atos dos dias 26 de março e 21 de abril. É
importante que tenhamos ali a presença dos parlamentares e de todas as
entidades do movimento social, para contribuírem nessa organização, pois
esse é um momento vital para a sociedade brasileira.

Luiz Inácio Lula da Silva

Presidente de honra do P1'

Uni dia, em 1988, festejamos, no Congresso Nacional, a ind I() do
capítulo das medidas provisórias na nova Constituição, com dois objeti-
vos: primeiro, o de acabar com a figura do decreto-lei, tão utilizado pelo
regime militar. Segundo, o de garantir ao presidente da República que, em
momentos de extrema excepcionalidade, pudesse utilizar as medidas pro-
visórias como forma de não vera administração prejudicada.

O que vimos a partir de 1990, com a posse de Colior na Presidência
da República? As medidas provisórias, que tinham caráter de
excepcionalidade, foram banalizadas. O governo passou a utilizar medi-
das provisórias para comprar carros, para vender carros, para comprar
terrenos, para vender terrenos, para trocar de terno, para trocar de camisa,
ou seja, desmoralizou um instituto jurd ico que, na Itália, mesmo existin-
do há mais de 30 anos, não foi utilizado 1 '4 do que foi no Brasil em apenas
um mandato, seja do Coilor ou do Fernando Henrique Cardoso.

0 Congresso Nacional se submete com muita facilidade as medi-
das provisórias, fazendo com que, às vezes, elas funcionem ou nau funci-
onem de acordo com a vontade do presidente da República, sem que o
Congresso Nacional avoque para si os prazos estabelecidos.
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Faz exatamente oito anos que nosso país tem sido governado por
via de medida provisória. Nunca, na história do Brasil, vimos o Congresso
Nacional - tanto Câmara quanto Senado - ser desrespeitado como agora,
criando-se na cabeça da sociedade a idéia de que ele não serve para abso-
lutamente nada. Por isso, muitas vezes ouvimos o povo, nas ruas, dizendo
o seguinte: se o Congresso Nacional e as Assembléias Legislativas não
valem nada, por que não são fechados?

Nós, que SOmOS políticos e disso temos orgulho, temos de dizer
alto e em bom som, para quem quiser ouvir que, por menos que funcio-
nem o Congresso Nacional, uma Assembléia Legislativa ou uma Câmara
Municipal, esse funcionamento, mesmo que precário, é a demonstração
inequívoca de que não vivemos em um regime autoritário. Senão, voltarí-
amos à experiência de 1977 ou à de Fujimori, no Peru.

Precisamos mostrar à sociedade brasileira que ela precisa estabele-
cer formas criteriosas para escolher seu representante, pois somente assim
poderemos justificar o funcionamento das casas legislativas neste país.
Mas como este país, muitas vezes, é feito de mentira, um dia vendeu-se à
sociedade brasileira, aos governadores, aos deputados e prefeitos a idéia
da necessidade de se enxugar o Estado brasileiro e de se moralizar a admi-
nistração pública, e, em nome disso, demitiram-se centenas de funcionári-
os públicos, sem nenhum critério, apenas a pretexto de cumprir a orienta-
ção do governo federal de diminuir a máquina. Outro dia, vendeu-se para
a sociedade a idéia da necessidade de se desfazer das estatais, pois eram
todas deficitárias. Nunca foram discutidas as causas que levaram tais
empresas a ser deficitárias, mas simplesmente a necessidade de destruí-
las. Outro dia, disseram-nos da necessidade de vender os bancos, que es-
tavam causando prejuízos. Agora, estão dizendo que é preciso vender todo
o sistema de água e esgoto, para deixar o Estado enxuto. Com esse mesmo
discurso, o presidente Fernando Henrique Cardoso tomou posse no dia 1°
de janeiro de 1995, dizendo que a meta principal de seu governo seria
reduzir ,i dívida pública e diminuir o déficit fiscal.

Passados cinco anos, a dívida pública, que era de USS 65 bilhões,
paSSOU para US$ 350 bilhões; a dívida externa, sobre a qual pagamos juros
todos OS anos, está por volta de USS 300 bilhões; e os Municípios, OS Esta-
dos e a União estão falidos. O FMI empresta dinheiro para o governo fede-
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ral, mas impõe condições para gastar esse dinheiro. A soberania nacional
nau decide como gastar, mas sim o FMI, que determinará quanto o Brasil
poderá utilizar desse montante até para acabar com a especulação cambial.

E o governo brasileiro, da forma mais cínica possível, diz para os
governadores dos Estados: empresto dinheiro para vocês, mas terão de
vender o resto do que ainda existe no Estado. A pergunta que faço é a

seguinte: no plano federal, quando não tivermos mais Petrobris, Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil e energia elétrica, qual será o papel do
governo federal?

No plano estadual, quando não houver mais nenhuma empresa,
quando a sobrecarga já tiver sido jogada nas costas dos aposentados e
funcionários públicos, em cima de quem se jogará a responsabilidade pelo
fracasso dos Estados, dos Municípios e do governo federal? Mais ainda:
somos induzidos a acreditar que era preciso ser assim, para que o Brasil
pudesse investir na educação e na saúde. Vocês, que são deputados esta-
duais, sabem perfeitamente que não melhorou a educação, que não me-
lhorou a saúde, que mio melhoraram os salários. Portanto, temos de per-
guntar que tipo de política é essa que está sendo colocada em prática no
Brasil.

Qual papel temos de seguir agora? Que tipo de política industrial
queremos para o nosso país? Que tipo de política agrícola queremos? Que
tipo de seguridade social? Que tipo de educação? Está na hora de cada
deputado federal, cada deputado estadual, cada vereador colocar o seu
mandato a serviço de urna causa maior, isto é, ,i defesa da soberania nacional.

Já vendemos quase tudo. Vocês estão lembrados de quanto foi o
valor da Cia. Vale do Rio Doce. Estão lembrados dos valores do sistema de
telecomunicações, das nos sas empresas hidroelétricas e de outras empre-
sas construídas ao longo de tantos anos. Agora, querem destruir,] Justiça
do irabalho. l)cpois, querem vender a lk'trobrás. Depois, o Banco do Bra-
sil ca Caixa Econômica Federal. () que irá sobrar?

A minha preocupação é que, diante dessa crise, os Estados Unidos
da América do Norte poderão impor ao Brasil a assinatura do acordo da
Alca, que nos recusamos a assinar na época em que houve o encontro dos
Ministérios das Relações Exteriores em Minas Gerais, em 1997. Impor ao
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Brasil o acordo de livre comércio nao significa, como alguns acreditaram,
há algum tempo, facilitar emprego para o Brasil. Significa quebrar ainda
mais a indústria brasileira, a fim de fortalecer a indústria americana ou a
indústria dos países desenvolvidos, porque o Brasil ainda não tem com-
petência tecnológica para competir. Quando implantarem a Alca e vende-
rem todas as empresas, o que nos restará para o pagamento de juros? Quem
sabe eles comecem a pedir parte do nosso território; quem sabe a
biodiversidade da Amazônia possa interessar. Quando iremos reagir?

Quando vamos levantar a cabeça e dizer que chega? Chega! Já ven-
deram até a alma deste país, estão vendendo a auto-estima de um povo. É
preciso começar uma reação. Não esperem a reação de muitos governado-
res. Vocês precisam começá-la nas Assembléias Legislativas. É preciso que
o Poder Legislativo comece a dizer a que veio e aonde vai.

Por isso, a iniciativa da Assembléia de Minas Gerais, coordenada
pelos deputados Anderson Adauto e Durval Ângelo, é importante para o
meu partido e, possivelmente, para todos os partidos que estão aqui, por-
que representa a possibilidade de começarmos a percorrer este país, visi-
tando as Assembléias Legislativas, visitando as associações de empresá-
rios, as associações sindicais, enfim, a parte da sociedade brasileira viva,
dizendo que não queremos mais entregar nosso país, que queremos ter o
direito de administrar.

A exigência que o governo está fazendo, de transferir para os Esta-
dos a responsabilidade e não transferir o dinheiro, de transferir para os
Municípios o ônus da despesa e não o bônus dos recursos, está fazendo
com que, em todos os Estados brasileiros, além dos governadores, este-
jam, na grande maioria, falidos os prefeitos, sem poder pagar os salários e
sem poder investir naquilo que é considerado essencial.

Minas Gerais, outra vez, teve a grandeza de dar o primeiro grito de
liberdade. Se pensamos que essa luta é apenas entre Fernando Henrique
Cardoso e Itamar Franco e Olívio Dutra ou não sei quem mais, estaremos
enganados.

O problema não é de Estado para Estado: é a política nacional, que
está errada, o modelo implantado neste país, que está errado, e temos de
tentar brecá-lo o quanto antes, porque senão, quando formos gritar, não
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teremos mais ninguém para nos ouvir. Portanto, precisamos aproveitar
este momento e começar a discutir o Brasil. Não é discutir o umbigo de
cada um de nós, representados pelos Estados. É discutir o que aconteceu
no Brasil nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, nos últimos cinco anos.
E, pasmem, pela primeira vez na história do Brasil, estamos com um pre-
sidente que, aos 58 dias de mandato, já cansou todo o mundo. Se faltas-
sem três meses, seis meses ou sete meses, estaria todo mundo já pensando
nas eleições, mas não tem eleição.

A pergunta que se faz é: comovamos agüentar, durante quatro anos,
este país vendo aumentar a recessão, vendo decrescer seu PIB, vendo pe-
qcnos e médios agricultores quebrarem e indo morar nas favelas das gran-
des cidades, vendo as pequenas e médias empresas fecharem ou pedirem
concordata, porque não têm financiamento? Financiamento é só para es-
peculação internacional.

Entre as propostas aprovadas aqui, não pode faltar urna proposta
para começarmos a marcar, nos outros Estados, atos semelhantes a esse.
Os deputados, independentemente do partido a que pertençam, precisam
começar a engrossar OS movimentos que estão acontecendo nas ruas. No
dia 26, vai haver ato público; no dia 30, vai haver ato público, no dia 21 de
abril, em ouro Preto, vai haver um ato público. Começamos a perceber
que tudo neste país começa pequeno e vai ganhando vulto. A Globo não
noticia, depois começa a noticiar, o Sílvio Santos não noticia, depois come-
ça a noticiar.

Quem não está lembrado da Campanha das Diretas e do impeachment do
Coilor? Tudo começou com um movimento de meia dúzia de pessoas que
pareciam loucas. Quem sabe agora mesmo alguém esteja pensando que os
deputados dos seus Estados, que vieram aqui, são loucos? Mas alguma
coisa já aconteceu no mundo sem que um louco tivesse dado o primeiro
passo? Pois bem, sejamos todos loucos, em defesa do Brasil. Minas Gerais
dá o pontapé inicial.
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Carta de Princípios

(Aprovada no Lançamento da Frente Parlamentar em
Defesa da Autonomia dos Estados)

A situação do País é grave. A decretação de moratória pelo governo de
Minas Gerais, o pagamento em juízo de parcelas da dívida com a União,
feito no Rio Grande do Sul, e a intenção de vários outros governos de
adotarem medidas semelhantes demonstram uma irrefutável situação de
insolvência: os Estados estão quebrados. O pagamento da dívida nos termos
estabelecidos pelo governo federal suga progressivamente os recursos
orçamentários, obrigando os governos estaduais a abdicarem de deveres e
compromissos básicos com a população.

Aos efeitos perversos desse endividamento, que desestrutura os Estados, os
municípios e a própria Federação, soma-se uma política econômica recessiva,
cujos resultados concretos são o desestímulo dos setores produtivos e o
aumento do desemprego. Essa política é uma declaração pública de como o
País tornou-se presa do capital especulativo, livre de qualquer legislação
que lhe imponha regras ou compromissos, e das instituições financeiras
internacionais.

A questão da dívida com a União motivou governadores de vários Estados
a se reunirem recentemente em Porto Alegre, em busca de entendimentos
para uma renegociação com o governo federal.

Parlamentares de todo o País presentes ao encontro lançaram, naquele
momento, a proposta de criação de Um movimento que ampliasse o foro de
discussão do tema, levando-o para as Assembléias Legislativas, a Câmara
dos Deputados e o Senado Federal, por estar em jogo o interesse de todos os
Estados e de toda a sociedade brasileira. Nascia ali a Frente Parlamentar
em Defesa da Autonomia dos Estados, que hoje oficializamos e que se
pautará pelos seguintes objetivos:
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- Levar a todos os parlamentos e a toda a sociedade brasileira as
discussões sobre o endividamento dos Estados, buscando
soluções coletivas para a renegociação das dívidas com a União.

- Lutar pela revogação da Lei Kandir e do Fundo de Estabilização
Fiscal, instrumentos que transferem para o governo central parte
substancial dos recursos dos Estados.

- Sensibilizar os deputados federais e senadores para que se aprove
no Congresso uma reforma tributária que reduza a centralização
de impostos nas mãos da União, com repartição mais justa entre
os Estados e municípios.

- Estimular o debate sobre um novo pacto federativo, no qual a
subordinação imposta aos Estados e municípios seja substituída
pela autonomia, pela convivência harmônica e pelo equilíbrio
de atribuições e responsabilidades.

/1 Frente Parlamentar em i)efk'sa da Autonomia dos Estados institui-
se coizio or\'a,i i:aça() sii/)ra pari idaria, reti n indo depiz tados estaduais,
depuitados/e(IeHiis e se,iadort's de todas as unidades da Federação. Será uni
fórunii pernunu'iih' de discussões e apresentação de propostas, ate que seus
Ijctivos s »,a,,i alcançados.

Deverá ('stilnula,; eziu todos os Estados, a realização de debates sobre os
temas propostos. envolvendo a sociedade civil organizada, e a elaio ração de
um estudo detalhado sobre a dívida estadual, mostrando suas características,
sua evolução e o que ('la representa no conupromnetimento da receita.

Deverá criar uma central de informações sobre os c'ndividnmenfos estaduais,
para que subsidici,i efiucilitenu unia negociação conjunta das dívidas com a
União.

A Frente terá amua coordenação, com uuiii representante por Estado. Terá
lu,,u(1 st'crt'taria,fincioiiauido na Assenubhia Legislativa de Minas Gerais. E
trabalhará ciii colaboração comum a União Nacional dos Legislativos Estaduais
- Llnah'.

fl'/) 1 !ori:oiite, 15 de março de 1999.
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Comissão Coordenadora da Frente Parlamentar e Defesa da
Autonomia dos Estados

(Comissão eleita na reunião de Lançamento da Frente Parlamentar)

Senadora Marina Silva - Líder do Bloco de Oposição no Senado - PT -
Acre

Deputado Estadual Belarmino Luís Albuquerque - Líder do PTB -
Amazonas

Deputado Estadual Sérgio Benevides - PMDB - Ceará

Deputado Estadual Cláudio Vereza - PT - Espírito Santo

Deputado Estadual Rubens Otoni Gomide - Vice-presidente da
Assembléia Legislativa de Goiás - PT - Goiás

Deputado Estadual Elarmim Miranda - PMDB - Mato Grosso

Deputado Estadual Loester Nunes de Oliveira - Líder do PDT
Mato Grosso do Sul

Deputado Estadual Edson Rezende - PSB - Minas Gerais

Deputado Estadual Frei Anastácio Ribeiro - PT— Paraíba

Deputado Estadual Gabriel Guerreiro - PMDB - Pará

Deputado Estadual Orlando Pessuti - Líder do PMDB Paraná

Deputado Estadual Ribamar Pereira - Líder do PMDB - Piauí

Deputada Estadual Cida i)iogo - PT - Rio de Janeiro
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Deputado Estadual José Mário de Meio - PI)T - Rondônia

Deputado Estadual Édio Vieira Lopes - Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Roraima - PPB - Roraima

Deputado Federal José Dirceu - PT - São Paulo

Deputado Estadual José Augusto Puglisi - Líder do PMDB Tocantins

Conforme aprovado a Secretaria da Frente Parlamentar
em Defesa da Autonomia dos Estados funcionará na

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, sob a
Coordenação do Deputado Estadual Durval Angelo,

2 v-1,"ice-Presidente da Mesa da Assembléia Legislativa - MC.
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A Assembléia Legislativa (/0 Lsiw/o de Minas Gerais
promoveu, ('1H 15 de março de 1999, a Te/ec'on/'i'mu'ia
1X'.sa fios da Federação Brasileira '' e o lanç.'ament() da

Frente Parlamentar em Defesa da .liiioiiomia dos Estados.
0.v dois eveizios in/cgra/n o projeto MulaS Unida L'',zce a

Crise '', que vem reunindo lideranças políticas e
representantes cia sociedade civil na discussão de 11H! !IOPO

' 1	'H' '	
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