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Ademais, o volume de investimentos naquele exercício rep 
resentou cerca de 2,7% dos gastos do Governo Federal.mo orça 
mento fiscal e de seguridade social. Em outros tempos, o nível dos 
investimentos federais chegava a mais de 7% do orçamento fede 
ral. 

Este quadro de profundas restrições orçamentárias realça as 
mazelas típicas da área orçamentária. 

A inclusão de obras públicas ou outros investimentos na 
proposta orçamentária, por parte do Executivo ou dos Parlamenta 
res, se faz, quase sempre, sem o estudo profundo sobre as fontes 
de recursos, fiscais ou creditícias, que assegurarão a continuidade 
destes investimentos. 

Assim, o Executivo tem utilizado uma estratégia para tornar 
menos transparente suas reais intenções no que diz respeito à sua 
política de investimentos, deixando na proposta orçamentária pro 
jetos de caráter genérico, verdadeiros guarda-chuvas, que, delibe 
radamente, não precisam objetivos, metas, alcance social e até 
mesmo a localização geográfica do empreendimento. 

Desse modo, a discussão no Congresso Nacional das priori 
dades alocativas, metas setoriais e regionais, sobre investimentos 
públicos, é atropelada pelas obrigações eleitoreiras de varejo, im 
pedindo a correta votação do projeto de lei orçamentária, deixando 
o Congresso Nacional ainda mais vulnerável diante das pressões 
regionais e individuais que levam o Parlamentar a discutir apenas 
questões de natureza clientelística sobre a aprovação ou rejeição 
de emendas. 

Assim sendo, raramente é feita uma análise mais aprofun 
dada de custo/beneficio a propósito da oportunidade dos novos in 
vestimentos e de seu real impacto para a população - alvo. 

Nem o Congresso e nem mesmo o Executivo Federal, no 
momento da elaboração e votação da proposta orçamentária, fa 
zem uma avaliação objetiva do conjunto dos investimentos em 
execução, fato que é agravado pela inserção de novos projetos 
no orçamento, em meio a inúmeros casos no País de interrupçõ 
es de obras e até mesmo de paralisações definitivas, com sérios 
danos para os investimentos já realizados e para a população 
beneficiada. 

O que é mais incrível é a alegação que se faz. nesses casos, 
de que não há recursos financeiros para a continuidade destes en. 
preendimentos, quando se sabe que dinheiro não deverá faltar para 
novas obras, cujos méritos são, em muitos casos, questionáveis 
tanto sob o ângulo econômico como social. 

Em função disto, estamos submetendo à apreciação do Con 
gresso Nacional emenda à Constituição que combate estes descon 
tinuismos na política de investimentos, inclusive nos Estados e nos 
Municípios, onde o problema é muito semelhante. 

Estamos advogando que, na lei orçamentária, a programa 
ção de investimentos destinados à realização ou à restauração de 
obras públicas, no âmbito de cada órgão ou entidade da adminis 
tração, somente poderá incluir novos investimentos se tiverem 
sido adequadamente contemplados os projetos cuja execução fi 
nanceira. até o exercício, ultrapasse a vinte por cento do custo total 
estimado. ' 

Na mesma emenda à Constituição estamos propondo ainda 
que somente serão incluídos novos investimentos para obras públicas 
~ estiverem assegurados os recursos destinados ,à sua conclusão. 

Estamos defendendo também que a interrupção ou o cance 
lamento de obras públicas deverão ser ratificados pelo Poder Le 
gislativo, reduzindo assim a excessiva autonomia no que diz 
respeito às decisões sobre a matéria. 

Para isto, o projeto de lei orçamentária anual e suas propostas 
de alteração, durante o exercício financeiro, deverão ser acompanha 
dos por demonstrativo analítico, contemplando as informações sobre 

os projetos em execução, para permitir o posicionamento do Le 
gislativo em relação às pretensões do Executivo. 

Com estas medidas, esperamos que o País não mais se con 
verta num cemitério de obras inacabadas ou mesmo de obras já 
concluídas, mas em estado de conservação extremamente precário, 
como atualmente acontece com a maioria das estradas federais. 

Aproveitando a oportunidade, informo a V. Ex" que apre 
sentarei na próxima semana proposta de emenda à Constituição 
que prevê a continuidade das obras públicas neste Pais. Sabe-se 
que pior do que uma obra não iniciada é vê-la inacabada. 

Considerando ser assunto de interesse do meu Partido, o 
PFL, encaminharei proposta de emenda à Constituição para que 
não haja mais obras inacabadas no País. Sr. Presidente, inclusive 
há um consenso reinante no Congresso Nacional para criar Comissões 
a fim de investigar e esclarecer as obras inacabadas em nosso País. 

O SR. PRESIDENTE (João Henrique)- Passa-se ao 

/ V -GRANDE EXPEDIENTE 
Tem a palavra o Sr. Ubaldo Correa. 
O SR. UBALDO CORlltA (PMDB - PA. Pronuncia o 

seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"8 e Srs. Deputados, trago a 
esta tribuna minha preocupação com o futuro da Amazônia. Não 
me refiro ao futuro distante, mas ao imediato, pois a quase totali 
dade daquela área, mesmo no atual Governo, continua largada à 
própria sorte. 

Tal desprezo pela Amazônia já começa a mostrar conse 
qüências graves, que pedem imediata atenção. Não bastassem a 
cobiça internacional e a hipocrisia de algumas entidades ambienta 
listas, agora também o comércio de tóxicos ocupa espaços econô 
micos e vazios sociais não preenchidos pelo desenvolvimento. 

Há alguns meses, ao chegar em campanha eleitoral a uma 
cidade à margem do rio Amazonas, ouvi de comerciante local uma 
afirmação chocante e reveladora. Depois de lamentar comigo a es 
tagnação e a falta de perspectivas econômicas, aquele cidadão le 
vantou as mãos para o Céu e concluiu sem rodeios: "Graças a 
Deus ainda temos a droga que, passando por aqui, acaba fazendo cir 
cular um dinheirinho. Não fosse isso, estaríamos morrendo de fome''. 

Esse fato constrangedor, capaz de ferir a dignidade de qual 
quer brasileiro preocupado com o futuro desta Nação e de sua gen 
te, tem razões antigas; é uma das conseqüências funestas do pouco 
caso com que sucessivos governantes trataram a Amazônia. Ape 
sar dos muitos e conhecidos problemas da região, há anos não se 
vê um projeto global para a Amazônia e para sua gente. Ninguém 
sabe o que o Brasil, como Nação, pretende na Amazônia ou da 
Amazônia. 

O Sr. GersonPeres-Concede-me V. Exªumaparte? 
O SR. UBALDO CORlltA- Ouço V. Exª com prazer. 
O ·Sr. Gerson Peres - Congratulo-me Com V. Exª pela 

análise que está fazendo, defendendo a nossa Amazônia. Quero 
também deixar inserido no texto naturalmente proveitoso do seu 
discurso o meu testemunho quanto à discriminação regional cons 
tatada por V. Exª Há poucos dias, nesta Casa, pedi aos colegas que 
tivessem compreensão e deixassem Dona Ruth Cardoso implantar 
o seu Programa Comunidade Solidária. Hoje, ao ler o Correio 
Braziliense, fiquei estupefato. A Primeira Dama distribui recur 
sos por todos os Estados do Brasil, mas não inclui no programa 
nenhum Estado da Amazônia! Isto é lamentável 

O SR. UBALDO CORIIBA - Agradeço a V. Exª, Deputa 
do Gerson Peres, o aparte , que vem reforçar o tema de que trato 
agora, nesta tribuna. 

Este vazio já não é tão vazio, como ingenuamente ainda 
imaginam alguns. Nos imensos espaços amazônicos, os narcotrafi 
cantes são apenas os personagens mais recentes. Ora. Sr, Presiden- 
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te, Sr"5 e Srs. Deputados, nenhum amazônide medianamente infor 
mado desconhece como atuam, na região, os braços econômicos e 
políticos de. interesses estrangeiros, sob disfarces que vão das 
ONG a missões religiosas. 

Protegidos também por escudos construídos com o tecido 
emocional da defesa da vida, dos usos e costumes indígenas, da 
defesa da floresta como fator de sobrevivência do planeta, vão es 
ses grupos disseminando a falsa idéia de que a Amazônia precisa 
ser internacionalizada; em outras palavras, a idéia de que o Brasil 
deve abrir mão de sua soberania sobre amplas faixas da região 
amazônica. 

Trata-se de mada mais do que a estratégia internacional 
para implantar o conceito de "soberania restrita", a ser invocado 
quando estiver em jogo algum interesse de algum povo econômica 
e belicamente mais forte do 'qlle este Brasil de vazios regionais. 
Esta, Sr. Presidente, SI"s e Srs, Deputados, é a verdade nna e crua, 
que muitas autoridades preferem ignorar, sem perceberem os ris 
cos a que expõem a Nação. 

Nesse cenário, muitas organizações não-governamentais, as 
chamadas ONG, vêm desempenhando papel importante e perigo 
so. Como registrava, em 11 de abril último, o jornal O Estado de 
S. Paulo, muitas dessas organizações, fartamente financiadas, fo .. 
ram criadas para a defesa de tendências comportamentais, e não 
dos direitos das minorias, como muito bem fazem supor. 

No Brasil, com as exceções de praxe, é assim. Como adver 
tiu recentemente, em brilhante artigo, o professor, jurista e filósofo 
Miguel Reale, muitas ONG representam perigo para a democracia, 
pois funcionam como testas-de-ferro de partidos, de sindicatos e 
de movimentos ideológicos. No caso da Amazônia, devo acrescen 
tar, funcionam como testas-de-feno da cobiça internacional pelas 
riquezas que estão em cima e em baixo do solo, desprezadas pelos 
governantes brasileiros. 

Explica-se, assim, porque muitas ONG, com apoio de al 
guns brasileiros ingênuos e de outros mal intencionados, traba 
lham pela transfonnação de tribos indígenas brasileiras em nações. 
Nosso País não pode permitir esse precedente. Caso isso aconteça, 
como querem essas ONG, em pouco tempo todas as riquezas natu 
rais e minerais da Amazônia estarão situadas por demarcações ter 
ritoriais das novas ''nações indígenas", Nações livres, dentro da 
Nação brasileira, com total liberdade para negociar suas riquezas 
com os povos "seus protetores", 

A soberania brasileira está ameaçada pelo flanco amazôni 
co. Para superar esses riscos, será preciso imediata e abrangente 
atenção à Amazônia, configurada num plano global sério, de lon 
go prazo, um plano capaz de juntar Govemo e sociedade numa 
meta comum, isto é, na realização de iniciativas fundamentais para 
o desenvolvimento regional. 

Fui eleito pela região oeste do Pará; .minha base está locali 
zada nas confluências dos rios Amazonas e Tapajós. Nessa área, 
formada por 18 Municípios, habitam mais de 800 mil pessoas. Seu 
pólo de atração regional é Santarém, a maior e mais importante ci 
dade depois da Capital, Município com área superior à de todo o 
Estado de Sergipe. 

Comecei falando do universo amazônico, mas limito-me, 
agora, a uma análise da região que me enviou para representá-la 
nesta Casa e cujos problemas sociais e econômicos, assim como 
suas potencialidades, conheço em profunÍlidade e em extensão. 
Cumpro, portanto, como cidadão amazônida e como Parlamentar, 
dois deveres: primeiro, o de buscar soluções para tais problemas; 
segundo, o de viabilizar, sob controle nacional, o aproveitamento 
do amplo potencial econômico que grupos estrangeiros cobiçam. 

A triste verdade é que, até aqui, só as Capitais da área mere 
ceram atenção dos governantes estaduais, entre outras razões, pe- 

Ias distâncias e pelos baixos índices eleitorais, Basta verificar a 
grande disparidade entre o desenvolvimento de Capitais e o do in 
terior de alguns Estados para se perceber esse alheamento, O mes 
mo alheamento, aliás, que de certa forma tem induzi.do o pouco 
caso do Governo Federal para com aquela imensa região. 

Bem antes de chegar à Presidência da República, o Sr. Fer 
nando Henrique Cardoso tinha consciência de todo esse cenário. 
Quando em campanha eleitoral, ao visitar Santarém, o então can 
didato assumiu publicamente três compromissos: asfaltar a estrada 
Santarém-Cuiabá, levar a energia elétrica de Tucuruí a Itaítuba e 
Santarém e concluir a Rodovia Transamazônica. 

Eleito, bastou que o Sr. Presidente da República confirmas 
se, em entrevista eoletiva, seu propósito de cumprir as promessas 
assumidas em Santarém, para que desabassem sobre S. Exª severas 
caticas, a ponto de um jornal paulista, em editorial, sinalizar ou 
tros problemas em centros desenvolvidos do Sul, no entender da 
quele diário mais carentes da atenção governamental. 

Tem sido assim, nas últimas décadas. A preferência pelas 
comunidades mais desenvolvidas, a caminho do Primeiro Mundo, 
principalmente em termos de índices eleitorais, deixa na outra 
ponta do País, na região amazônica, apenas os rastros do abando 
no. O que acontece com as rodovias é um exemplo disso. 

Nós, amazônides, esperamos pacientemente a construção e 
astaltamento das rodovias do Sul.aguardando a vez de nossas es 
tradas. O tempo passou, as estradas sulistas ficaram prontas, dete 
rioraram-se e serão recuperadas, e nós continuamos esperando. A 
região amazônica continuará esperando, porque muitos tecnocra 
tas e mesmo políticos em postos-chaves não têm qualquer conhe 
cimento prático daquela região do País além do que vêem nos 
documentários, no cinema e na televisão. 

Um bom exemplo do que digo está no Ministério do Meio 
Ambiente. Nada tenho contra o Ministro Gustavo Krause, mas 
fico a me perguntar se é correto que alguém, nascido em Pernam 
buco, tendo sempre vivido no Nordeste, seja designado para cui 
dar das questões amazônicas, que exigem vivência. Uma falha, 
aliás, iniciada pelo ex-Presidente Itamar Franco, que simplesmente 
nomeou um professor de Brasília para o mesmo cargo. Para enten 
der e cuidar da Amazônia, não basta percorrer os roteiros turisti 
cos, pessoalmente ou pela televisão. 

Pela vivência e pelo conhecimento que acumulei durante 
décadas, afirmo que o oeste do Pará é uma área de extraordmário 
potencial de desenvolvimento econômico. Basta um programa e 
diretrizes que atraiam, selecionem e dirijam investimentos, para 
que se transforme num pólo gerador de riquezas e, portanto, par 
ceiro do desenvolvimento nacional. 

O roteiro para formação desse pólo estâ naqueles compro 
missos públicos assumidos pelo Presidente Fernando Henrique em 
Santarém. num momento decisivo de sua campanha eleitoral. 
Compreendendo, no entanto, que a escassez de recursos financei 
ros por parte do Governo, pode impedir o cumprimento de todos 
aqueles compromissos, Trago, por isso, em nome do oeste do 
Para, a sugestão de que o Sr. Presidente da República estabeleça 
um escalonamento para a tomada daquelas iniciativas, dando prio 
ridade ao imediato asfaltamento da rodovia Santarém-Cuiabá. 

Essa estrada, vale lembrar, tem 1.764 quilômetros de exten 
são, 781 dos quais já asfaltados, em território do Mato Grosso, e 
983 quilômetros no Estado do Pará. O asfaltamento desse trecho 
paraense pode ser feito pelo Batalhão de Engenharia de Constru 
ção, com sede em Santarém. unidade com conhecimento da área, 
detentora de condições técnicas e apta a realizar esse trabalho. 

O Sr. Olávio Rocha- Permite-me V. Ex" um aparte? 
O SR. UBALDO COaRÍA - Com muito prazer, Deputa 

do Olávio Rocha. 
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O Sr. Olávio Rocha - Nobre Deputado, o pronunciamento 
de V. fü.ª retrata uma história verdadeira. Quem conhece.o.Parã, 
Sr. Presidente, nobres Deputados, deveria pensar em nossa Ama 
zônia Legal. Meu caro Deputado Ubaldo Corrêa, quero parabeni 
zá-Io pelo relevante discurso. Esta semana estive no sul do Pará. 
V. Exª vem do oeste daquele Estado. Visitei os Municípios Tucu 
mã, Ourilândia e Água Azul; testemunhei a carência daquele povo. 
Mais de duzentas mil famílias que vivem na região sofrem com a 
falta de um projeto para a agricultura, para a pecuária. Não exis 
tem ali estradas, energia rural, educação e hospitais. Quero parabe 
nizar V. Exª, mais uma vez. pelo brilhante discurso. 

O SR. UBALDO CORRÍtA - Deputado Olávio Rocha, o 
aparte de V. Exª serve para comprovar a abandono em que nós, 
daquela região, vivemos. Por isso estamos todos hoje trabalhando 
para que aquela região seja dividida, na certeza de que essa divi 
são favorecerá em muito essa situação econômica que almejamos 
e desejamos para nosso conterrâneos. 

Prossigo, Sr. Presidente 
Do ponto de vista econômico, a rodovia Santatém-Cuiabâ 

tem importância fundamental. Quando inteiramente pavimentada, 
essa estrada permitirá o escoamento de toda a produção de grãos 
do Centro-Oeste, destinada ao mercado externo, pelo Porto de 
Santarém, o que se traduzirá em aumento de competitividade, es 
pecialmente para a soja, no comércio internacional, dando impulso 
novo à produção agrícola do Centro-Oeste. 

Além disso, o asfaltamento da rodovia Santarém-Cuiabá 
propiciará a implantação de agroindústrias, promoverá o desenvol 
vimento de diversas atividades e contribuirá para a fixação do ho 
mem no interior. E mais: será decisivo para a ocupação de 
espaços, contribuindo para frear a cobiça internacional sobre am 
pla área amazônica. 

Devo referir-me agora, especificamente ao Município de 
Santarém, para mostrar sua importância no contexto econômico e 
social do oeste do Pará." Aquela região tem 300 mil habitantes; 
73% dessa população vivem boje na área urbana. Na década de 60 
esse contingente, não ultrapassava 30%, o que dá bem uma mostra 
do problema migratório que ocorre na região e que precisa ser re 
vertido. 

A população de Santarém cresceu, mas cresceram também 
os problemas. O Município não teve recursos para acompanhar, 
com os equipamentos urbanos e assistenciais, a evolução popula 
cional, invernamente proporcional às oportunidades de trabalho e 
ao recolhimento de tributos. Os problemas continuam, pois a ci 
dade de Santarém, localizada-no encontro das águas dos rios Ama- 

; zonas e Tapajós, tem grande influência regional. 
Ouço, com prazer, o nobre Deputado Armando Abílio. 
O Sr. Armando Abílio - Nobre Deputado Ubaldo Corrêa, 

em primeiro lugar, quero parabenizar V. Exª pelo brilhante pro 
uuncíamento que faz nesta Casa, Estou acompanhando com muita 
atenção o discurso de V. Exª. No que diz respeito ao problema do 
êxodo rural, quero também manifestar o meu pensamento sobre 
essa problemática. Sou membro efetivo da Comissão de Desenvol 
vimento Urbano e Interior. Durante esta sémana, foi instalada uma 
Subcomissão para discutir o problema do assentamento nos gran 
des centros urbanos. Essa subcomissão tem exatamente o objetivo 
de apresentar algumas sugestões para serem levadas à II Conferên 
cia do Habitat, qu!J será realizada em junho de 1996 na Turquia. 
Nobre Deputado, não acreditamos que haja realmente solução para 
os problemas urbanos se não houver uma 'política de fixação do 
homem no campo. A falta de uma política agrícola neste País está 
expulsando o homem do campo, E à medida que se expulsa o ho 
mem do campo, Deputado Ubaldo Corrêa, deparamo-nos com 
dois problemas; o primeiro diz respeito à diminuição de nossa pro- 

dução agrícola, e o segundo, ao aumento dos bolsões de misérias 
nos grandes centros urbanos. Essa é a preocupação de V. Exª e 
acreditamos que, sendo essa a preocupação de todos os que fazem 
parte deste Poder, desta Casa, daremos aqui ressonância às gran 
des aspirações da população. Então, aqui ficam registrados os 
meus parabéns a V. Exª e também a nossa preocupação no que diz 
respeito ao problema do êxodo rural em nosso País. 

O SR. UBALDO CORRÍtA - Deputado Armando Abílio. 
o aparte de V. Exª vem engrandecer o pronunciamento que faço 
hoje nesta Casa. 

Para Santarém, por ser também o ponto de ligação com o 
Sul, convergem os interesses e as necessidades das populações de 
Itaituba, Aveiro, Terra-Santa, Juruti, Faro, duriximiná,, õbídos, 
.Alenquer, Monte-Alegre, Prainha e Almeirim. Ademais, Santarém 
é ponto de atração e irradiação econômica, educacional e de saúde, 
também pelo fato de localizar-se, estrategicamente, entre Belém e 
Manaus. Santarém é o ponto de partida e o destino do intenso trá 
fego hidroviário do Baixo Amazonas e do Vale do Tapajós. 

Não obstante sua importância na vida de milhares de brasi 
leiros, Santarém vive momentos de dificuldades, com graves re 
percussões sociais que se tornam chocantes nos demais 
Municípios, em grande parte dependentes dos recursos assisten 
ciais de Santarém. Digo, mesmo, que Santarém, jâ não suporta 
mais responder por responsabilidades que não são suas, mas do 
Estados e da União. 

Esse quadro pode ser mudado. O perfil econômico e social 
de toda a região Oeste do Pará, onde vivem aproximadamente um 
milhão de brasileiros, pode ser mudado para melhor, bastando um 
pouco de atenção governamental. Não queremos paternalismo. O 
que reivindico, em nome da gente que habita o oeste do Pará, é um 
programa que conduza investimentos, que promova a parceria en 
tre Governo e particulares na implantação de projetos geradores de 
riquezas e de empregos. 

Afirmo, com segurança, que o Oeste do Pará reúne todas as 
condições para se transformar num pólo de desenvolvimento, tal 
vez o último deste século, no território brasileiro. Precisa apenas 
de infra-estrutura. Precisa do asfaltamento da rodovia Cuiabá-San 
ta:rám, em primeiro lugar, precisa da energia elétrica de Tucuruí; 
precisa da conclusão da Rodovia Transamazônica. 

Sr. Presidente, permita-me ouvir o Deputado José Priante, 
antes de concluir meu pronunciamento. 

O Sr. José Priante - Deputado Ubaldo Corrêa, embora eu 
não estivesse neste plenário, ouvi atentamente o pronunciamento 
de V. Exª, e fiz questão de me deslocar até este recin1o para buscar 
este aparte e congratular-me com V. Exª pelo oportuno discurso. 
Temos a convicção de que V. Exª, como representante do oeste do 
Pará, conhece os graves problemas que a nossa região enfrenta, e 
nada melhor do que um representante efetivo de Santarém para 
poder retratar toda a pujança daquela nossa nobre região, especial 
mente a sua vocação para o desenvolvimento, no aguardo apenas 
de obras básicas de infra-estrutura que foram objeto de compro 
metimento do Presidente da República, durante a campanha eleito 
ral. Portanto, sempre que falamos da Amazônia, devemos ressaltar 
que a região não traz problemas para o País; muito pelo contrário: 
as riquezas naturais, a biodiversidade e toda a potencialidade que 
apresenta oferecem alternativas viáveis para buscarmos a redução 
das desigualdades regionais e fundamentalmente para tirarmos o 
País do embaraço econômico e financeiro em que se encontra mais 
uma vez, contragulo-me com V. Exª, Deputado Ubaldo Corrêa, 
pelo oportuno pronunciamento. 

O SR. PRESIDENTE (João Henrique)- Deputado Ubaldo 
Corrêa, o tempo de V. Exª terminou, mas a Mesa vai conceder um 
minuto para a conclusão do seu pronunciamento. 
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O SR. UBALDO COrultA - Sr. Presidente, agradeço a 
V. Exª a Tolerância. 

Estou certo de que as reivindicações que façd ao Governo, 
neste momento, em nome do oeste do Pará, são pertinentes e abso 
lutamente racionais, além de constituírem direitos inquestionáveis. 
Não estou clamando por megainvestimentos, nem por obras faraô 
nicas, como aconteceu em passado não distante naquela mesma re 
gião. Busco, tão-somente, que o Governo cumpra a sua obrigação, 
como qualquer governo, em qualquer parte do mundo, deve cum 
pra: a obrigação de criar e sustentar a infra-estrutura para promo 
ver o desenvolvimento. 

Em Santarém, nos Municípios ao longo do V ale do Tapajós 
e naqueles localizados noBaíxo Amazonas. o que se deseja é a in 
tegração dessa região com o sistema produtivo do País, o que se 
busca é a dinamização e a diversificação da economia regional, 
respeitado o meio ambiente. No oeste do Pará existem áreas que 
admitem a mineração, a agricultura, o extrativismo e reservas indí 
genas, e existem outras onde essas situações não podem sequer ser 
pensadas. Esta é a nossa consciência, quanto ao desenvolvimento. 

O Oeste do Pará já viu surgirem e declinarem os ciclos eco 
nômicos da borracha, da juta, e, mais recentemente, do ouro. Hoje, 
vive da lembrança dos bons momentos, lamentando também as 
perdas, especialmente as muitas vidas irremediavelmente compro 
metidas pelo mercúrio. A castanha continua sem preço, os ca 
cauais dizimados pelas pragas, a pimenta-do-reino derrotada pela 
ferrugem, a pecuária, minguando, por falta de apoio técnico eis o 
cenário propício para que o demônio do narcotráfico seja ali rece 
bido como bênção, a garantir a sobrevivência de muitos. Um qua 
dro deslocador e, a um só tempo, intrigante. No mesmo cenário de 
declínio econômico, dormitam riquezas minerais e naturais que 
despertam a cobiça do mundo, mas não sensibilizam os brasileiros 
que dirigem este País. 

Despreza-se, por exemplo, meio milhão de hectares de vár 
zeas, no Baixo Amazonas, uma área com húmus que atinge altura 
média de 80 centímetros, suficiente para produzir arroz de ótima 
qualidade, em quantidade suficiente para alimentar este País intei 
ro, ou para exportar, com vantagem competitiva, pelo Porto de 
San tarem. 

Na região oeste do Pará estão também, intactas, as reservas 
de aproximadamente 500 milhões de toneladas de gipsita quase 
pura, uma matéria-prima para a indústria do cimento, mas também 
para a produção do ácido sulfúrico e do enxofre em escalas indus 
triais. Temos, ainda, imensas reservas de calcário no Município de 
Itaitnba, e perto de 10 trilhões de toneladas de sal-gema, entre tan 
tos outros recursos minerais, tudo esperando pela infra-estrutura e 
pelo direcionamento de investimentos. 

Concordo que a estabilização econômica seja um desafio 
para os governantes deste País. Contudo, penso, esse desafio será 
enfrentado com mais chances de vitórias se nossos atuais dirigen 
tes cuidarem, ao mesmo tempo, da geração de riquezas e de em 
pregos, que automaticamente exterminam a miséria. Em outras 
palavras, basta percorrer as trilhas que outras nações já venceram 
com sucesso. Entre elas, a do planejamento estratégico. 

Acabou o tempo do Estado todo-poderoso, centralizador.' O 
dever do Estado, como antes mencionei, é criar condições para que o 
particular possa promover o desenvolvimento. Ao Estado cabem os 
papéis de apoiar, de normatizar e de físcalízàr, e não o de substituir o 
particular na produção de bens e de serviços. O oeste do Pará. que 
represento nesta casa, aguarda com ansiedade por esse novo Estado, 
que o Presidente Fernando Henrique prometeu construir e s6 virá com 
as reformas que estão merecendo o apoio desta Casa. 

Volto, pois, ao princípio desta exposição, para reafirmar a 
necessidade de um projeto global para o Norte brasileiro, especial- 

mente para a região amazônica. Essa luta não é só minha. Ela deve 
ser de toda a bancada nortista, unida na busca de um planejamento 
estratégico que considere a importância da Amazônia e a necessi 
dade de sua inserção no contexto dos interesses geopolíticos brasi 
leiros e da nova ordem mundial, 

O momento é de somar. Acaba o tempo. também, de se es 
perar tudo do Governo. Chegou a hora de Parlamentares, empresá 
rios e organizações não- governamentais sérias atentarem para os 
riscos que ameaçam a Amazônia, mas também para o seu poten 
cial e para as amplas possibilidades de nós, brasileiros, ocupar 
mos os espaços que nos pertencem. 

Por tudo isso, ao mesmo tempo em que cobro do Presidente 
Fernando Henrique os compromissos que assumiu, publicamente, 
em Santarém, convido os vários segmentos da sociedade brasileira 
a uma reflexão. 

O momento pede reflexão consciente, desapaixonada, sobre 
a questão ambiental amazônica e o desenvolvimento sustentável. 
Essa é e será minha principal tarefa na presente Legislatura, pois o 
desenvolvimento da Amazônia, mais do que resposta a um anseio 
regional, interessa ~o País como um todo, sob os aspectos econô 
mico, social e de segurança nacional. 

Quero concluir, Sr. Presidente, chamando a atenção das au 
toridades governamentais e clamando pelo direcionamento de re 
cursos para aquela região. Aprovo e apoio todas as reformas que o 
Governo está enviando a esta Casa, não por serem de iniciativas 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas porque traduzem 
a necessidade de atender a Qertas áreas deste País, principalmente 
os bolsões de pobreza da nossa querida Amazônia. 

'\,/()sR. PRESIDENTE (João Henriq;)__::C~~edo-ãpa1a-- 
vra ao nobre Deputado Márcio Fortes, para uma Comunicação de 
Liderança, pelo PSDB, 

O SR. MÁRCIO FORTES (PSDB - RJ. Sem revisão do 
orador.) - Sr. Presidente, como Comunicação de Liderança, quero 
chamar a atenção desta Casa para o importante depoimento que o 
Presidente do Banco Central, Dr. Pérso Arida, prestou, na data de 
ontem, perante a Comissão de Finanças e Tributação desta Casa. 
O assunto que motivou tal presença numa audiência pública diz 
respeito ao esclarecimento sobre a intervenção que o Banco Cen 
tral vem promovendo no Banerj, Banco do Estado de Rio de Janei 
ro. sob a forma de uma administração especial temporária. 

O que fica claro é que, nos últimos dias do ano passado, 29 
e 30 de dezembro, constatou-se que a solicitação de assistência fi 
nanceira do Banerj ao Banco Central do Brasil excedeu qualquer 
possibilidade de atendimento, por força de ausência absoluta de 
garantias. O Banco Central do Brasil, para evitar a liqúidação ex 
traordinária da instituição financeira, o que naturalmente seria fei 
to se fosse um banco apenas comercial ou de Direito Privado, 
entendeu que a administração especial temporária teria o seu lugar 
devido à grave conseqüência de uma liqüidação extraordinária de 
um banco de 230 agências. Haveria graves repercussões para a 
economia do País e do Estado do Rio de Janeiro, assim como para 
os clientes depositantes, inclusive os de pequeno volume, e tam 
bém para o seu corpo funcional, hoje constituído de 15 mil funcio 
nários. 

Passados quatro meses, caminhando para cinco, dessa ad 
ministração temporária, as soluções podem ser mais ou menos 
equacionadas da seguinte forma: a primeira seria promover, a par 
tir de agora, a liqüidação extraordinária; a segunda seria promover 
a desapropriação das ações por parte da União, com a transferên 
cia dessas ações para alguma entidade de crédito especializado sob 
o controle do próprio Governo Federal; a terceira, uma devolução 
ao antigo acionista controlador, o Estado do Rio de Janeiro; e a 


